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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) เปน
หลักสูตรใหมท่ีพัฒนาข้ึนมากจากปญหาและความตองการของผูเรียน โดยไดนำมาปรับปรุงเพ่ือให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

เนื้อหาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ประกอบดวย
สาระ 8 หมวด ไดแก หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดท่ี 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและ
ประเมินผล หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย หมวดท่ี 
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

ในการพัฒนาหลักสูตรใหมครั้งนี้ไดพิจารณาเนื้อหาในรายวิชาใหมีความทันสมัย และสอดคลอง
กับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือมุงผลิตมหาบัณฑิตใหเปนนักวิชาการท่ีมี
ความรอบรูดานจิตวิทยาการปรึกษา เขาใจบริบทท่ีเก่ียวกับการใหการคนหา ชวยเหลือ พัฒนาและ
สงเสริมบุคคล มีทักษะในการปฏิบัติและมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือท่ีจะไดนำไปใชในการ
พัฒนาบุคคลและประโยชนในการประกอบวิชาชีพตอไป 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรใหม 2562 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร               T20192104101352  
 ภาษาไทย               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
    ภาษาอังกฤษ          Master of Science Program in Counseling Psychology 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) 
    ชื่อยอ  (ภาษาไทย)        วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Master of Science (Counseling Psychology) 
    ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)     M.S. (Counseling Psychology) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไมมี 
 
4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
           จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 
5. รปูแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรท่ีเปดสอนเปนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 5.2 ภาษาท่ีใช 
 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
 5.3 การรับเขาศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ ท่ีสามารถฟง พูด อาน เขียนและเขาใจใน
ภาษาไทย 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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 5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 
 ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2562  

กำหนดเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอ

หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี…11./…2561 วันท่ี 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาอนุมัติหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี…1../…2562 วันท่ี 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
          หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา  
 8.1 นักจิตวิทยาการปรึกษา ครู อาจารย ผูใหบริการดานสุขภาพจิตในหนวยงานท้ังภาครัฐ 
และเอกชน 
 8.2 บุคลากรดานสุขภาพจิต ไดแก วิทยากร ท่ีปรึกษา ผูบริหารจัดการโครงการ เจาหนาท่ีฝาย 
ทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีฝกอบรม และผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาการปรึกษา  
 8.3 นักวิชาการและนักวิจัยในพัฒนาองคความรูทางดานจิตวิทยาการปรึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



3 
 

 
 

9.  ช่ือ-สกุลเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นางสาวกาญจนา   
สุทธิเนียม 
31022XXXXXXXX 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การแนะแนว

และให
คำปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การใหคำปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา,  
  2530 

2. นางสาวชลพร   กองคำ
31015XXXXXXXX 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การแนะแนว

และให
คำปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 
2530 

3. นายชวูิทย  รัตนพลแสนย 
31005XXXXXXXX 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การแนะแนว

และให
คำปรึกษา) 

กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การใหคำปรึกษา) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร, 2549 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร,2540 
 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, 2537 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534 

หมายเหตุ  รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมท้ังภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากนโยบายของชาติท่ีจะมุงสูประเทศไทย 4.0 นั้น โครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคมไทย
จะมีการพัฒนาเขาสู Value-Base Economy คือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนซ่ึงเปนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนาโดยปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆกัน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแหงการ
เรียนรูไมมีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเปนสังคมความรู (Knowledge Society) หรือสังคมแหงการ
เรียนรู (Learning Society) รวมท้ังองคกรทางการศึกษาตองปรับตัวใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) สิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอบุคคล กอใหเกิดปญหาตางๆ ในการดำเนินชีวิต 
ไมวาจะเปนเรื่องความรุนแรง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบัน และนับวันท่ีจะ
เพ่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน ทำใหผูท่ีไดรับผลกระทบเกิดความเครียด กดดัน จะตองแสวงหาทางออกใน
การท่ีจะตองพ่ึง ทางดานจิตใจ เพียงเพราะมีผูรับฟง และเขาใจ ไมตำหนิ สะทอนเนื้อหา ใหไดเกิดการ
คลี่คลายสวนท่ีเปนความอึดอัด คับของใจ วาวุน สับสนขัดแยง ท่ีเปนสวนหนึ่งของอารมณและ
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ความรูสึก เม่ือไมไดรับการคลี่คลายจะถูกสะสมนำไปสูภาวะความเครียดและเม่ือมีเหตุการณมี
เรื่องราวมากระทบจะแสดงออกตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต เบื่อหนาย ทำใหเกิดความหงุดหงิด
ใจ กอใหเกิดพฤติกรรมกาวราว รุนแรง และหากไมไดรับการคลี่คลายจะกอใหเกิดปญหาท้ังใน
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได 
 ในยุคศตวรรษท่ี 21 จำเปนอยางยิ่งท่ีประเทศไทยตองพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จึงจำเปนตองพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและ
เสมอภาค ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 
เนนใหคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิตตอเนื่องท้ังในเรื่องการศึกษาทักษะการทำงานและการดำเนินชีวิต 
สงเสริมใหสถาบันการศึกษาและชุมชนเปนสถาบันหลักในการพัฒนาความรูปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
คานิยมท่ี ดีเพ่ือเปนภู มิ คุมกันสำคัญในการดำรงชีวิตและปรับตัวให ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
เพราะฉะนั้นการสรางองคความรูดานจิตวิทยา โดยเฉพาะการใหการปรึกษาจึงเปนสวนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรูเพราะ
จิตวิทยาเปนศาสตรท่ีตองใชการวิเคราะห และศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิดของมนุษยทำ
การวิเคราะหผลอันเกิดจากสิ่งแวดลอม ทางพันธุกรรม ความสัมพันธระหวางกลุมชนในสังคม และ
มูลเหตุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับความคิดและพฤติกรรมของแตละบุคคล สงผลใหสามารถนำไปชวยเหลือบุคคล
อ่ืนและปรับใชกับตนเองได 
 ดังนั้นคณะผูพัฒนาหลักสูตรจึงทำการสำรวจความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ในปพ.ศ.2560 กลุมตัวอยางเปนบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ทางสาธารณสุขและพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 100 คน โดยมีการสุมแบบหลายข้ันตอนในเขต
กรุงเทพฯ (เขตธนบุรี) ผลการสำรวจพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง
รอยละ 69.6 เพศชายรอยละ 30.4 อายุอยูระหวาง 20-30 ปสูงท่ีสุดรอยละ 62.3 เปนบุคลกรทาง
การศึกษารอยละ 55.1 บุคลากรทางสาธารณสุขรอยละ 23.2 บริษัทเอกชนรอยละ 12.5 และอ่ืนๆรอยละ 
2 มีความสนใจและอยากท่ีจะศึกษาในหลักสูตรนี้รอยละ 94.2 โดยขอใหมีการจัดการเรียนการสอนวัน 
เสารและอาทิตย รอยละ 77.6 ใหหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีไดใบประกอบวิชาชีพครูดวยรอย
ละ 46.4 ไดวุฒิปริญญาโทอยางเดียวรอยละ 37.7 และปริญญาเรียนควบคูปริญญาเอกรอยละ 1.4 มี
วัตถุประสงคในการเรียนเพ่ือนำไปใชกับงานในปจจุบันสูงสุดรอยละ 56.5 รองลงมาตองการนำไปพัฒนา
ตนเองใหเปนผูเชี่ยวชาญรอยละ 37.7 และรอยละ 5.8 ตองการนำไปเปลี่ยนงานรูปแบบของหลักสูตร
อยากเนนปฏิบัติและการนำไปใชสูงสุดรอยละ 85.5 รองลงมาใหเนนทฤษฎีรอยละ 11.6 นอกจากนั้นยังมี
ความตองการใหไปศึกษาดูงานตางประเทศและอยากใหเชิญนักจิตวิทยาท่ีมีชื่อเสียงตางๆมาเปนวิทยากร  
 จากผลการสำรวจความคิดเห็นดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงเห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา และมีความจำเปนอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมใหกับ
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการสำหรับผูเรียนใหมีศักยภาพท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการผลักดัน
นโยบายและการพัฒนาบุคลากรของชาติมีความเขมแข็ง เปนพลังใหประเทศชาติเจริญกาวหนาตอไป 
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 จากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเด่ียวประกอบกับการอพยพเคลื่อนยายแรงงาน ยายถ่ินฐาน
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การเจ็บปวย ความสัมพันธในครอบครัว การแขงขันสูง รายไดไมสมดุลกับรายจาย เรงรีบในการทำงาน
ใหไดผลลัพธตามเปาหมาย การขัดแยงกันในท่ีทำงาน การถูกกดข่ีทางเพศ ภัยธรรมชาติและภัยท่ีเกิด
จากน้ำมือมนุษย สงผลกระทบตอบุคคลโดยตรงกอใหเกิดปญหามากข้ึน ในหลายระบบ ซ่ึงบุคคลจะมี
ความสามารถในการเผชิญปญหาไดเหมาะสมถาไดรับการอบรมเลี้ยงดู และไดรับการปลูกฝงท่ีดีจาก
ครอบครัวซ่ึงเปนรากฐานของชีวิตจึงเปนสิ่งสำคัญ และยังตองมีการเชื่อมตอกับระบบการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา หรือแมแตในท่ีทำงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน เนื่องจากปจจุบันพบปญหาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมมากมาย ท้ังพฤติกรรมรุนแรงของ
นักเรียน ไดแก การรังแกกัน เด็กเกเร เด็กติดเกม เปนตน ความขัดแยงของบุคคลในองคกร ไดแก เอา
รัดเอาเปรียบ กดข่ีขมเหง เปนตน ซ่ึงลวนกอใหเกิดปญหา จึงจำเปนตองมีการผลิตบุคลากรทาง
จิตวิทยาโดยเฉพาะการใหการปรึกษา ซ่ึงเปนการชวยเหลือบุคคล ครอบครัว หนวยงานหรือองคกร ให
มีความพรอมและสามารถปรับตัวและชวยเหลือตนเองได ทำใหเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ลด
ปญหาหรือความทุกขและเพ่ิมความสุขใหกับบุคลากรตอไป 
    
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
สรางสรรคท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและรองรับ
การพัฒนาทางการศึกษาท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางจิตวิทยาการ
ปรึกษา ท่ีจำเปนตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขา
กับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพทางการศึกษา การบริหารจัดการและการเรียนรู  และมี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาองคความรูบน
พ้ืนฐานการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการทำงาน และการผลิตบัณฑิตและเปนศูนยกลางการบริการวิชา 
การความรู เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดตระหนักใหเชื่อมโยงกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ังการเนนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความรอบรูในศาสตร มี
ทักษะการวิจัย พรอมใหบริการทางวิชาการทางสังคม 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาซ่ึงจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 วิชา ไดแก  
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา   

 (Information Technology for Graduate Studies) 
 2) ภาษาอังกฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา   

 (English for Graduate Studies) 
13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

 - ไมมี – 
13.3  การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตรและอาจารยประจำ 
หลักสูตรรวมกันกำหนดข้ันตอนและแนวทางในการบริหารจัดการตลอดจนกระบวนการในการจัดการ
ดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การใหการปรึกษา การเตรียมอาจารยผูสอน ตลอดจนการแตงต้ังท่ี
ปรึกษาใหกับผู เรียนในการดูแลและใหความชวยเหลือในเรื่องของการศึกษาจนจบหลักสูตร          
โดยคณะกรรมการใชหลักการสรางเครือขายและการประสานความรวมมือในการทำงาน 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

                    มุงผลิตมหาบัณฑิตทางจิตวิทยาการปรึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ ดานการ
สงเสริม พัฒนา บำบัดรักษา และฟนฟูสุขภาวะ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           1.2 ความสำคัญ 

  สังคมไทยในปจจุบันมีความซับซอนมากข้ึน และมีปญหาเกิดข้ึนมากมาย สงผลตอ
คุณภาพชีวิต กอใหบุคคลเกิดสุขภาวะท่ีถดถอยท้ังรางกายและจิตใจ ดังนั้นจึงจำเปนอยางมากท่ี
จะตองหาทางปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน และวิธีการอยางหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพก็คือ การ
จัดการศึกษาระดับสูงใหแกประชาชน ใหมีความรูความสามารถในการจัดการกับปญหาตางๆ ของ
มนุษย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา มีความสำคัญตอสังคมไทยใน
ปจจุบันเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนศาสตรซ่ึงมีหนาท่ีในดานมนุษยบริการและดานสุขภาพจิต เพ่ือการ
พัฒนา ปองกัน บำบัดรักษาและฟนฟูสภาพจิตใจของบุคคลท่ีประสบปญหา ตลอดท้ังการปรับปรุง 
แกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดีและใหการปรึกษาแกผูมีปญหาให
สามารถหาทางชวยตัวเองจนปรับตัวดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข นอกจากนั้นนักจิตวิทยาการ
ใหการปรึกษายังชวยในการพัฒนาสังคมและคุณภาพของประชากรในดานสุขภาพจิตและ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลในวงการตางๆ เชน การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน
ท่ัวไปอีกดวย  
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดตระหนักถึงความสำคัญ
และความจำเปนดังกลาว จึงไดการจัดการศึกษาระดับสูงข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของ
สังคมไทย ดวยการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา  
           1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในศาสตรจิตวิทยาการปรึกษา 
   2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความเขาใจ ในศาสตรจิตวิทยาการปรึกษา 
  3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีทักษะทางปญญา มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรูทางจิตวิทยาการปรึกษามาใชใหเกิดประโยชนกับบุคคล องคกร สังคมและประเทศ 
  4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูท่ีสามารถเปนแบบอยาง และผูนำทางการปรึกษา
และอยูรวมกับผูอ่ืนได 

  5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
วิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลและแปลความหมายขอมูล ดานการประเมินผลและวิจัยทางจิตวิทยาการ
ปรึกษาได 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework) 

1) ดำเนินการทบทวนขอกำหนด
เฉพาะของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลองกับมาตรฐานของ
ประเทศ 
 

หลักฐาน 
เอกสารหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับ
มาตรฐานของประเทศ
(Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบงช้ี 
ตัวบงชี้ขอท่ี 1-3, 5 ในหมวดท่ี 7 

2) แผนการติดตามผลการนำ
หลักสูตรไปใช พรอมท้ังสราง
ชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็นตางๆ จากทุกฝายท่ี
เก่ียวของ เชน คณาจารย 
นักศึกษา ผูประกอบการ ผูใช
บัณฑิต เปนตน 

1) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 
2) ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

หลักฐาน 
1) รายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 
2) รายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 
ตัวบงช้ี 
ตัวบงชี้ขอท่ี 11-12 ในหมวดท่ี 7 

3) แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3) ปฐมนิเทศอาจารยใหมและจัด
ฝกอบรมอาจารยผูสอนใหมีความรู
เรื่องนวัตกรรมใหมๆ 

หลักฐาน 
1) รายงานการดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
2) รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
3) รายงานผลการฝกอบรม
อาจารย 
ตัวบงช้ี 
ตัวบงชี้ขอท่ี 4,6-10 ในหมวดท่ี 7 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
           1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
       มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน โดยข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร ท้ังนี้  กำหนดระยะเวลาและจำนวนหนวยกิตตองมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกต ิโดยมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาหหรือไมเกิน 9 สัปดาห 
 1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

      การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา วาดวย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ.
2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนความรู
และประสบการณเขาสูระบบ พ.ศ.2544 

 
2.  การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

     ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มเดือนสิงหาคม และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มเดือนมกราคม และสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูรอน        เริ่มเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม    
     โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  1) กลุมท่ี 1 ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทางดาน
จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศท่ีสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง 
     2) กลุมท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ มีประสบการณการทำงาน
ท่ีเก่ียวของทางดานจิตวิทยา การเรียนการสอน การแนะแนวและการใหการปรึกษา ปฏิบัติงานดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช หรือการฝกอบรมหรือการทำงานอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของกับศาสตรดานจิตวิทยา
อยางนอย 1 ป ในกรณีท่ีไมมีประสบการณใหอยูในดุลยวินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
     3) คุณสมบัติ อ่ืนๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนรายป 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 1) ทักษะและการใชเครื่องมือในการศึกษาคนควาดวยตนเองมีนอย 
 2) ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ความรูภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท
เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยา ซ่ึงจำเปนตองใชในการศึกษาวารสาร / บทความ / งานวิชาการจากตางประเทศ 
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          2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา กลยุทธในการดำเนินการแกไขปญหา 

(1) ทักษะและการใชเครื่องมือในการศึกษาคนควา
ดวยตนเองมีนอย 

(1) จัดกิจกรรมเสริมเก่ียวกับการศึกษาคนควา
ดวยตนเองและจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริม
ทักษะดานคอมพิวเตอร 

(2) ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ความรู
ภ าษาอั งกฤษ  โดย เฉพาะศัพท เรื่ อ งเฉพาะทาง
การศึกษา ซ่ึงจำเปนตองใชในการศึกษาวารสาร / 
บทความ / งานวิชาการจากตางประเทศมีนอย 

(2) จัดการเรียนการสอนเสริมความรูในดานการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะศัพทเรื่อง
เฉพาะทางการศึกษาเพ่ิมเติมกอนเรียนในรายวิชา 

 
   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ปการศึกษา 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ท่ีคาดวาจะสำเร็จ

การศึกษา 

1 2 รวม คาดวาจะมีผูจบ
การศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ป
ละ 15 คน 
เริ่มสำเร็จ

การศึกษาป 2563 

2562  15 - 15 
2563   15 15 30 
2564 15 15 30 
2565 15 15 30 
2566 15 15 30 

 หมายเหตุ  จำนวนนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูเรียน สังคมและตลาดแรงงาน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบประมาณแผนดิน 
   - งบบุคลากร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   - งบลงทุน 
   - คาครุภัณฑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินบำรุงการศึกษา 753,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 

รวมรายรับ 753,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร

เงินเดือนและคาจาง - - - - - 

2. งบดำเนินการ
- คาตอบแทน 435,200 870,400 870,400 870,400 870,400 
- คาใชสอย 83,900 167,800 167,800 167,800 167,800 

- คาวัสดุ 83,900 167,800 167,800 167,800 167,800 

 - คาดำเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

150,600 301,200 301,200 301,200 301,200 

3. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ - - - - - 

รวมรายจาย 753,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 

จำนวนนักศึกษา 15 30 30 30 30

คาใชจายตอหัว 
ในการผลิตบัณฑิต 

50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรยีน  
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
 อ่ืนๆ........ การศึกษาดวยตัวเองและกิจกรรมกลุม 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
การยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

วาดวย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและประสบการณเขา
สูระบบ ฉบับปจจุบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ใชระยะเวลาในการสำเร็จ
การศึกษาไมเกิน 5 ป 
              3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา จัดหลักสูตรเปนแผน ก  
แบบ ก2 มีจำนวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  โดยนักศึกษาตองทำวิทยานิพนธ 

1) หมวดวิชาเอกบังคับ       ไมนอยกวา    21 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเอกเลือก        ไมนอยกวา          3 หนวยกิต 
3) หมวดวิทยานิพนธ                         12  หนวยกิต 
4) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  6  หนวยกิตไมนับหนวยกิต 

 หมายเหตุ - รายวิชาท่ีบังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในการสำเร็จการศึกษา 
 6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  Information Technology for Graduate Studies 
 6310102 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  English for Graduate Studies 
     - ผูท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ใหนักศึกษาเรียนวิชาเสริม
พ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
                      (1) หมวดวิชาเอกบังคับ                                               21  หนวยกิต 
 1308101  ทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา                                   3(2-2-5) 
   Theories and Skill of Counseling 

1308102 การปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม                    3(2-2-5) 
  Individual and Group Counseling  

                     1308103    เครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา           3(2-2-5) 
                                     Instruments and Counseling Psychology Testing  

1308104 การปรึกษาองคกร                                                3(2-2-5) 
  Organization Counseling 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ                                       3(2-2-5) 
                Crisis Counseling                                                 

                     1308106    ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา             3(2-2-5) 
   Research Methodology and Statistics in Counseling Psychology    
 1308207 การฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา                    3(500) 
                                     Practicum in Counseling Psychology   
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                           รายวิชาท่ีบังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในการสำเร็จการศึกษา 
                     6310101    เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา                  3(2-2-5)    
       Information Technology for Graduate Studies 
                     6310102    ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                            3(2-2-5)                
       English for Graduate Studies 
 
 (2) หมวดวิชาเอกเลือก เรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต ดังนี้ 

1308201 การปรึกษาครอบครัว                                          3(2-2-5) 
  Family Counseling   
1308202 การปรึกษาในโรงเรียน                                         3(2-2-5) 
  School Counseling   
1308203 การปรึกษาชุมชน                                               3(2-2-5)                               
                Community Counseling 
1308204 การปรับพฤติกรรม                                             3(2-2-5) 
  Behavior Modification 
1308205 พลวัตกลุม                                                       3(2-2-5) 
                Group Dynamics   
1308206 จิตวิทยาเชิงบวก                                                3(2-2-5) 
                Positive Psychology   

      
    (3) หมวดวิทยานิพนธ จำนวน 12 หนวยกิต  
                    1308208     วิทยานิพนธ 12(540)  
       Thesis 
 
                   (4) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

 นักศึกษาท่ีไมเคยเรียนจิตวิทยา จะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา..6..หนวยกิต 
โดยไมนับหนวยกิต ดังรายวิชาตอไปนี้  

  1308107   พ้ืนฐานทางจิตวิทยา                                             3(2-2-5) 
              Foundation of Psychology 

  1308108   แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการปรึกษา                       3(2-2-5) 
                    Basic Concept in Counseling Psychology 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

           3.1.4 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา 

 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1308101 ทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   3(2-2-5) 
1308102 การปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม 3(2-2-5) 
1308103 เครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(2-2-5) 
6310102 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต    

รวม 9 
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1308104 การปรึกษาองคกร 3(2-2-5) 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ 3(2-2-5) 
1308106 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา                            3(2-2-5) 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต      

รวม 9 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1308…… วิชาเลือก  1  วิชา 3(2-2-5) 
1308208 วิทยานิพนธ 6 
1308207 การฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา                               3(0-9-3) 

รวม 12 
 

ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1308208 วิทยานิพนธ 6 

รวม 6 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

(1) หมวดวิชาเอกบังคับ 

 

1308101 ทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา     3(2-2-5)
 Theories and Skill of Counseling 

        แนวคิด ทฤษฎีการปรึกษา เทคนิคและกระบวนการปรึกษา ทักษะการสื่อสาร ภาษา 
พูด ภาษากาย และทักษะเบื้องตนในการปรึกษา ข้ันตอนการปรึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Concepts, counseling theories, techniques and process of counseling  
theories, communication skills, verbal and nonverbal skills, basic counseling skills, 
procedure of counseling and professional ethics  
 
1308102 การปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม                               3(2-2-5) 

Individual and Group Counseling   
  แนวคิด ทฤษฎีการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม กระบวนการปรึกษา 
ข้ันตอนการปรึกษา การฝกปฏิบัติการปรึกษารายบุคคลและรายกลุม ปญหาการปรึกษาและแนวทาง
ในการแกไข และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Concepts, individual and group counseling theories, process of  
counseling, procedure of counseling, individual and group counseling practice, 
problems and solutions, professional ethics  
 
1308103 เครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา                      3(2-2-5)                                                          
 Instruments and Counseling Psychology Testing  
  แนวคิดพ้ืนฐานในการใชเครื่องมือในการทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบเชาวน
ปญญา แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการ
ปรึกษา การสรางแบบทดสอบ/แบบวัดทางจิตวิทยา การหาคาความเท่ียง การใชเครื่องมือทาง
จิตวิทยา การใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน การเขียนรายงานท่ีไดจากการทดสอบ
และการนำไปประยุกตใชในการปรึกษา 
                     Basic concepts of psychological testing, Intelligence test, aptitude test, 
personality test, and others counseling psychology tests, test inventory construction, 
validation, reliability, uses of test, scoring, interpretation, writing the testing reports, 
and application of test in counseling  
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1308104 การปรึกษาองคกร                                                        3(2-2-5) 
 Organization Counseling 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค กระบวนการ และข้ันตอนการปรึกษาองคกร ไดแก 

ครอบครัว โรงเรียน หนวยงาน และชุมชน การประยุกตใชทฤษฎีการปรึกษา การฝกปฏิบัติการปรึกษา
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Concepts, theories, techniques, process and procedures about family,  
school, workplace and community counseling theories, application of counseling 
theories, counseling practices and related researches 
 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ                                                3(2-2-5) 

Crisis Counseling    
แนวคิด ทฤษฎีการใหการปรึกษา การชวยเหลือบุคคลท่ีอยูในภาวะวิกฤติ 

พฤติกรรมรุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรงในครอบครัว การขัดแยงกันในท่ีทำงาน การกดข่ีทางเพศ 
ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย แนวทางการปองกัน การแกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และมีการติดตามอยางตอเนื่อง 

Concepts crisis counseling theories, intervention with persons in 
crisis, violent behaviors in school, domestic violent, conflicts in the workplace, sexual 
abuse, disaster, human disaster, prevention, problem-solving and improving the 
quality of life and continuous monitoring 
 
1308106   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา                         3(2-2-5)
 Research Methodology and Statistics in Counseling Psychology  

 ความหมายของการวิจัย การกำหนดคำถามการวิจัย รูปแบบการวจิัย
กระบวนการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การกำหนด
ประชากรและกลุมตัวอยาง นิยามศัพท สถิติท่ีใชในการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา การเขียนโครงรางวิจัย
ทางจิตวิทยาการปรกึษา การนำเสนอ และจรรยาบรรณการวิจยั  

Defining research, research questions, research designs, research  
processes, research objectives, research hypothesis, literature reviews, selecting 
populations and samples, research definition, statistical analyzing, counseling 
psychological research proposal, presentation and research ethics 
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1308207  การฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการปรึกษา                                        3(500)       
  Practicum in Counseling Psychology  

   การฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาการปรึกษา การประยุกตใชแนวคิด เทคนิคการดำเนินงาน
การปรึกษา การใหความชวยเหลือบุคคลในสถานศึกษาหรือในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ภายใตการ
นิเทศของหัวหนาหนวยงานและอาจารยท่ีปรึกษา 
                     Practice of counseling, applications of counseling concepts, techniques 
and procedures in helping the Individuals in educational institution and in the 
government on non–government organization, the practicum involved supervision of 
the department head and their advisors  
 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา      3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Studies 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน การนำเสนองานพาวเวอรพอยทและรูปแบบอ่ืนๆการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบตางๆ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตใน
สาขาวิชาตางๆ 

Fundamental computer programs, power-point presentation and other 
forms, types of data collection and statistical analysis, information retrieval in each 
field of studies through the internet 
 
6310102 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา        3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 
 โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ การฟง การพูด การสนทนา การโตตอบตาม
สถานการณการอานบทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในแตละสาขาวิชา การเขียนบทความ บทคัดยอ 
และการนำเสนอผลงานวิจัย 
  English sentence structures, listening speaking and situational 
conversations, reading articles and related researches in each field of studies, writing 
articles, abstract, and research result presentation 
 
 2) หมวดวิชาเอกเลือก 
 
1308201 การปรึกษาครอบครัว                                                        3(2-2-5) 

 Family Counseling  
 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค กระบวนการ และข้ันตอนการปรึกษาครอบครัว การ 

ประยุกตใชทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว การฝกปฏิบัติการปรึกษาครอบครัวและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
Concepts, theories, techniques and process and procedures of family 

counseling theories, application of family counseling theories, family counseling 
practices and related researches 
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1308202 การปรึกษาในโรงเรียน                                                       3(2-2-5)
 School Counseling 

  แนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาในโรงเรียน การฝกปฏิบัติการปรึกษาในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนา เสริมสราง ปองกัน แกไขสิ่งที่เกี่ยวของกับนักเรียนและการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Concepts of school counseling theories, school counseling practice 
for developing, enhancing, preventing and remedy school-students concerns, and 
school counseling research  
 
1308203 การปรึกษาชุมชน                                                             3(2-2-5)  

 Community Counseling 
 แนวคิด และทฤษฎีในการปรึกษาชุมชน การฝกปฏิบัติการปรึกษาบุคคลหรือกลุม 

บุคคลในชุมชนและการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
Concepts and theories of community counseling, individual or  

group community counseling, and community counseling research study 
 
1308204 การปรับพฤติกรรม                                                           3(2-2-5) 

 Behavior Modification 
  หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการปรับพฤติกรรม รูปแบบการปรับพฤติกรรม 

สาเหตุของพฤติกรรมท่ีเปนปญหา วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมพฤติกรรม เพ่ือสอนพฤติกรรม
ใหมและเพ่ือลดพฤติกรรม 

  Principles and theories of behavior modification, behavior modification 
model, causes of behavior problems, behavior modification procedures for increasing 
the occurrence of existing behaviors, teaching new behaviors, and for reducing 
behavior 
 
1308205 พลวัตกลุม                                                             3(2-2-5) 

Group Dynamics   
แนวคิดของพลวัตกลุม พฤติกรรมกลุม ทฤษฎีและเทคนิคการทำงานเปนทีม ภาวะ 

ผูนำกลุม การสื่อสารของกลุม การจัดการความขัดแยงในกลุม  
Concepts of group dynamic, group behaviors, theories and techniques 

of teamwork, group leadership, group communication, group conflict management 
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1308206 จิตวิทยาเชิงบวก                                                             3(2-2-5) 
                    Positive Psychology  

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก บริบทท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาเชิงบวก ความเขมแข็งของ 
มนุษย ความคิดเชิงบวก พฤติกรรมสังคม การรับรูในความสามารถของตนเอง ความหวัง การมองโลก
ในแงด ีและการบริหารจัดการปญหา 
                    Positive psychology concepts, positive psychology context, human 
strength, positive thinking, social behaviors, self-efficacy, hope, optimism and 
problem-management strategies 
 
 3) หมวดวิทยานิพนธ 

1308208 วิทยานิพนธ                                                                 12 หนวยกิต 
 Thesis  

   การจัดทำโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการทางจิตวิทยาการ 
ปรึกษา การเขียนรายงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธและเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร ท้ังนี้โดยความ
เห็นชอบของอาจารยท่ีปรกึษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

Doing research project, conducting the research by applying counseling 
psychology principles, contributes to writing the research report through thesis format and 
publish the research paper in acceptable academic journals through the approval of thesis 
advisors and thesis committee 
  
 4) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

1308107  พ้ืนฐานทางจติวิทยา                                                            3(2-2-5) 
     Foundation of Psychology 
  ความหมายของจิตวิทยา สรีระวิทยาทางจิต พัฒนาการของมนุษย การรับรู  
การเรียนรู การจำ การคิด สติปญญา การจูงใจ อารมณบุคลิกภาพ สุขภาพจิตพฤติกรรมทางสังคม 
  Meaning of psychology, physiological psychology, human  
development, perception, learning, memory, thinking, intelligence, motivation,  
emotion, personality, mental health, and social behavior 
 
1308108  แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการปรึกษา                                    3(2-2-5) 
     Basic Concepts in Counseling Psychology 
 หลักการของจิตวิทยาการปรึกษา รูปแบบจิตวิทยาการปรึกษา คุณลักษณะของผูให
การปรึกษา บทบาทและหนาท่ีของผูใหการปรึกษา กระบวนการใหคำปรึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Principles of counseling psychology, counseling models, characteristics 
of counselor, roles and functions of counselor, counseling process and professional 
ethics 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นางสาวกาญจนา   
สุทธิเนียม 
31022XXXXXXXX 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การแนะแนว

และให
คำปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การใหคำปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา,  
  2530 

2. นางสาวชลพร กองคำ
31015XXXXXXXX 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การแนะแนว

และให
คำปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจติ
และจิตเวชศาสตร)  
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 
2530 

3. นายชวูิทย รัตนพลแสนย 
31005XXXXXXXX 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การแนะแนว

และให
คำปรึกษา) 

กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การใหคำปรึกษา) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร, 2549 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร,2540 
 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, 2537 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534 

หมายเหตุ   ประวตัิและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร  นำเสนอในท่ีภาคผนวก ข 
 

 3.2.2 อาจารยประจำ 

ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นางสาวกาญจนา   
สุทธิเนียม 
31022XXXXXXXX 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

(การแนะแนวและ
ใหคำปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยาการ
ใหคำปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา,  
  2530 

2. นางสาวชลพร   กองคำ
31015XXXXXXXX 

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การแนะแนว

และให
คำปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสขุภาพจิตและ
จิตเวชศาสตร) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 
2530 
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ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

3. นายชวูิทย               
รัตนพลแสนย 
31005XXXXXXXX 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

(การแนะแนวและ
ใหคำปรึกษา) 

กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 

กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยาการ
ใหคำปรึกษา) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร, 2549 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร,2540 
 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ,2537 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2534 

4. นางจุติมา  รัตนพลแสนย 
33103XXXXXXXX 

รอง
ศาสตราจารย 
(การวิจัยทาง
จิตวิทยา) 

ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติ
การศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 

กศ.บ (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา,2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร, 2540 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2536 

5. นายทัศนัย กีรติรัตนะ 
39304 XXXXXXXX  

ผูชวย
ศาสตราจารย 
(การศึกษา การ

สอนคณิตศาสตร) 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตรวิชาเอก
คณิตศาสตร) 

มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา,2553 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,2534 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2525 

5. นางสาวอารีวรรณ 
เอ่ียมสะอาด 
36599XXXXXXXX 

รอง
ศาสตราจารย 

(การศึกษา) 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2545 
มหาวิทยาลัยขอนแกน,2537 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  บางแสน, 2524 

6. นายวิเชียร           
อินทรสมพันธ 
35017XXXXXXXX 

รอง
ศาสตราจารย 
 (การประเมินและ
วิจัยทางการศึกษา) 

กศ.ด.(การวิจัยและ 
การพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร,2546 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ
ประสานมิตร,2526 

8. นายจิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปญญา 
33201XXXXXXXX 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

(หลักสูตรและการ
สอน) 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, 2551 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร,2549 

9. นางสาวธัชกร     
สุวรรณจรัส 
31014XXXXXXXX 

รอง
ศาสตราจารย 
 ( เทคโนโลยี
การศึกษา) 

ค.ด.( เทคโนโลยีและการสื่อสาร) 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

บธ.บ. (การบัญชี)       
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 
ประสานมิตร,2540 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2539 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2527 
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ท่ี ช่ือ – สกุล 
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปพ.ศ. 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 

10. นางพัชรีภรณ          
บางเขียว 
37199XXXXXXXX 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

(หลักสูตรและการ
สอน) 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
อ.บ.(สังคมศาสตรการพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, 2557 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2542 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2532 

11. นางสาวเพ็ญพร 
ทองคำสุก 
31020XXXXXXXX 
 

อาจารย 
 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (วิจยัและสถิติทาง 
การศึกษา) 
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน,2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร,2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็
เจาพระยา,2545 

หมายเหตุ   ประวตัิและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร  นำเสนอในท่ีภาคผนวก ค 
 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
ไมมี 

 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
 จากการวิเคราะหประสิทธิภาพของการเปนนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีดีควรมีการฝก
ประสบการณในวิชาชีพเพ่ือใหนักศึกษาในหลักสูตรมีทักษะในการใหการปรึกษาท่ีหลากหลายในการ
สงเสริม ฟนฟู ชวยเหลือและการบำบัดรักษา 
 
             4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  1) มีคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี 
  2) มีความรูความเขาใจในองคความรูทางดานจิตวิทยาการปรกึษาและสามารถบูรณาการ
องคความรูมาใชในการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเอง พัฒนางานได 
  3) คิด วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสรางงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับงานได 
  4) มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
  5) สามารถแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการได 
             4.2 ชวงเวลา 
  ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
             4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  มีการประยุกตใชหลักการ แนวคิดและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการฝก
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ภายใตการนิเทศของหัวหนา
หนวยงานและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจัดในปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 500 ชั่วโมง 
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5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
          5.1 รายวิชา 

               1308206  วิทยานิพนธ                                                                  
       5.1.1 คำอธิบายโดยยอ 

       แผน ก แบบ ก 2 
       1)  มีการเรียนรูในสาระวิชาตางๆ เพ่ือคนหาหัวขอวิจัยท่ีสนใจ 
       2)  จัดทำโครงรางงานวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาหลักและท่ีปรึกษารอง 

นำเสนอคณะกรรมการ จำนวน 3 คน 
        3)  เก็บขอมูลวิจัยตามโครงรางวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาหลักและท่ี

ปรึกษารอง 
         4)  จัดทำรายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ) สอบปากเปลาโดยคณะกรรมการชุดเดิมและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี(Good) ผาน(Pass) 
ไมผาน(Fail) 
  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
       1)  สามารถออกแบบงานวิจัยเก่ียวกับจิตวิทยาการปรึกษา 
       2)  มีองคความรูจากการวิจัย  
       3)  สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 
       4)  สามารถใชเทคโนโลยีสืบคน 
       5)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและแสวงหาความรู 
       6)  สามารถปรับตัวในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 
       7)  สามารถนำเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 
  5.1.3 ชวงเวลา: ชั้นปท่ี 2 
  5.1.4 จำนวนหนวยกิต: แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 12 หนวยกิต  
  5.1.5 การเตรียมการ   
       1) อาจารยท่ีปรึกษาใหคำแนะนำนักศึกษาโดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ี
ปรึกษาและหัวของานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ 
       2) อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคำปรึกษาและการติดตามการทำงานวิจัยของนักศึกษา 
       3)จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย เชน คอมพิวเตอร 
แหลงคนควา ฐานขอมูลงานวิจัย 
  5.1.6 กระบวนการประเมินผล  
       1) ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยอาจารยท่ีปรึกษา 
       2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทำวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยอ่ืน 
อยางนอย 3 คน จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานดวยวาจา  
       3) ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน 
ผลงานท่ีเกิดในแตละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีความรัก และศรัทธา ในการเปน
นักจิตวิทยาการปรึกษา ตลอดจน
เปนผูท่ีมีจิตสาธารณะ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการฝกประสบการณและการเรียนรู
ผานกิจกรรม เชน กิจกรรมเชิดชูผูมีจิตอาสา   

2) มีความสามารถในการปรึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและรอบรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ประยุกตความสามารถดังกลาวใน
การคนควาและวิจัยเพ่ือพัฒนาดาน
จิตวิทยาการปรึกษาไดดียิ่งข้ึน 

ฝกวิเคราะหทางวิชาการผานกิจกรรมการประชุมสัมมนา การศึกษา ดู
งานท้ังในและตางประเทศ ฝกวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆ รวมถึงการกระตุนใหนักศึกษานำความรูท่ีเรียน ไปคิดหัวขอใน
การเขียนความเรียง รายงาน วิจัย และวิทยานิพนธไดดวยตนเอง 

 
2.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
    2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมท้ังจรรยาบรรณ วินิจฉัยปญหาอยางผูรูดวย
ความยุติธรรมและชัดเจน แกปญหาตามหลักการ
อยางมี เหตุผล และคานิยมอันดีงาม 
2) วินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับขอโตแยงและปญหาท่ีมีผลกระทบตอ
ตนเองและผูอ่ืน 
3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดลอมของการทำงานและในชุมชนท่ี
กวางขวางข้ึน 
4) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมี
อยูเพ่ือการทบทวนและแกไข 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนท่ีสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม โดยใช
เอกสารและสื่อตางๆ  
5. การสอนโดยใชการเรยีนรู
จากกรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณจำลอง  
6. การเรียนรูในกิจกรรมท่ีให
ผูเรียนไดปฏิบัติในสถานการณ
จริง 
7. จัดโอกาสใหไดเรียนรูจาก
การสาธิตและฝกปฏิบัติงาน
และการสะทอนความคิด 
(Reflection)  

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้น
เรี ย น  ห รื อ ก า ร เข า ร ว ม
กิจกรรมตางๆ  
2 .ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานหรือผลงาน 
3.ประเมินจากการวิเคราะห
ใบงาน รายงาน ผลงานหรือ
ผลผลิตของผูเรียน 
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 2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรูและความเขาใจ ในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ท ฤษ ฎี ท่ี ส ำ คั ญ แล ะน ำม าป ระยุ ก ต ใน
การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ 
2) มีความเขาใจทฤษฎี  การวิจัยและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซ้ึงในวิชาหรือ
กลุมวิชาเฉพาะ 
3) มีความเขาใจการพัฒนาความรูใหมๆ และการ
ประยุกต ในระดับชาติและนานาชาติตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอองค
ความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 
4) มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาและ
ทฤษฎีของรายวิชาเพ่ือประยุกตในการศึกษา
คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการ/โครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบคน 
ทักษะการเรียนรูต างๆ เพ่ือ
นำไปใชในการเรียนรูผานการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  
7. การสอนโดยใชการเรียนรู
จากกรณีศึกษา สถานการณ
จำลอง หรือสถานการณจริง  
การ ศึ ก ษ าดู งาน ห รื อ เชิ ญ
วิ ท ย า ก รผู เชี่ ย ว ช าญ ท่ี มี
ป ระสบ การณ ต ร งม า เป น
วิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบยอย 
แบบฝกหัด 
2. การสอบปลายภาค 
และ/หรือการสอบกลาง
ภาค  
3. ประเมินจากใบงาน 
รายงานผลงาน หรอืผลผลิต
ของผูเรียน 
4. ประเมินจากการนำเสนอ
รายงาน หรือผลงานของ
ผูเรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้น
เรียน หรือการมีสวนรวมใน
การตอบคำถาม 

    
 2.3  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
2) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่ ง
ตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขา
กับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมท่ี 
ทาทาย 
3) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการ
สำคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการได
ดวยตนเอง โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และ
ใหขอสรุปท่ีสมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมได 
 4. พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือ
ตอบสนองประเด็นหรือปญหา 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝกปฏิบัติการ  
5. การทำโครงการ โครงงาน  
6. การวิ เคราะหสั งเคราะห
ข อ มู ล จ ากการสื บ ค น  การ
บรรยาย เอกสารและสื่อตางๆ 
เพ่ือนำไปสูการอภิปราย การ
นำเสนอในชั้นเรียน 
7. การศึกษาดูงาน เรียนรูนอก
สถานท่ีเรียนรูจากประสบการณ 
เรียนรูจากชุมชน เรียนรูจาก
สภาพจริง  
8. การสอนโดยใชการเรียนรูจาก

1. การทดสอบยอย 
แบบฝกหัด 
2. การสอบปลายภาค 
และ/หรือการสอบกลาง
ภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม  
ใบงาน รายงาน ผลงาน 
ผลผลิต หรือการนำเสนอ
ของผูเรียน 
4 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
อภิปราย  หรือการแสดง
ความคิดเห็ น ในชั้น เรียน 
การมีสวนรวมในการตอบ
คำถาม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
กรณีศึกษา สถานการณจำลอง 
เพ่ื อน ำไปสู ก ารสั ง เคราะห  
วิเคราะห และวิพากษการสอน
ทักษะการสืบคน ทักษะการ
เรียนรูตางๆ เพ่ือนำไปใชในการ
เรียนรูผานการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 

  
  2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน หรือ
ความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานดวยตนเอง
และสามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได 
3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง 
และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตางๆ  
4) แสดงออกทักษะการเปนผูนำไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ เพ่ื อเพ่ิ มพู น
ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุม 
5) สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอนหรือ
ความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง 
 

1. การสอนโดยเนนการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียน
กับผู เรียน ผู เรียนกับผูสอน 
ผูเรียนกับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
2 . ก า ร ส อ น โด ย ก า ร จั ด
กิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมการ
ปฏิบัติงานในฐานะผูนำ ผูตาม 
ท่ีดี โดยผานกิจกรรมการทำ
รายงาน โครงการ โครงงาน 
เพ่ือการนำเสนอ 
3. การสอนโดยใชการเรียนรู
จากบทบาทสมมติ กรณีศึกษา 
หรือสถานการณจำลอง เพ่ือ
เรียนรูการปรับตั ว บทบาท               
ความรับผิดชอบ และบทบาท          
ความเปนผูนำและผูตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรูใน
สถานท่ี เรียนรูจากประสบการ
เรียนรูจากชุมชน เรียนรูจาก 
สภาพจริง 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธในชั้น
เรียนความรับผิดชอบ การมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ี
ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกในภาวะผูนำ ผู
ตามจากสถานการณการ
เรียนการสอนท่ีกำหนด 
3. ประเมินจาก
ความสามารถในการทำงาน 
การปฏิบัติงานรวมกัน  
4. ประเมินจากการนำเสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน 
หรือผลผลิตของผูเรียน 
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  2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและ
สถิติเพ่ือนำมาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ 
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยาง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการ
นำเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควา
ท่ีสำคัญ 
3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชคอมพิวเตอร 
ในการจัดการขอมูลไดอยางเหมาะสม 
4. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดถูกตองท้ัง
การพูดและการเขียน 
5. มีทักษะดานการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การคนควาและการนำเสนอ ตลอดจนทักษะ
ทางภาษาท่ีจำเปนในการสื่อสาร 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยสงเสริมการ
เ รี ย น รู ท่ี ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และการสื่อสารได
หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให
ผูเรียนไดใชการสื่อสารท้ังการ
พูด การฟง การอาน การเขียน
ระห ว า งผู เรี ยน กับ ผู เรี ย น 
ผู เรียนกับผูสอน และบุคคล
อ่ืนๆ 
5.การสอนโดยใชการเรียนรู
จากกรณีศึกษา บทบาทสมมติ 
สถานการณจำลอง  

1. ประเมินจากการสังเกต
พ ฤ ติ ก ร รม  ก ารสื่ อ ส า ร                  
ก า ร มี ส ว น ร ว ม  ห รื อ 
การติดตอผูสอนผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เขารวมกิจกรรมตางๆ 
2 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ความสามารถในการอธิบาย 
อภิปราย หรือการนำเสนอ 
3 . ป ระ เมิ น จ าก ใบ งาน 
ร า ย ง า น  ผ ล ง า น  ห รื อ
ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ผู เ รี ย น  
ท้ังในดานการสืบคนขอมูล  
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล                  
การประมวลผล และการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการนำเสนอในรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสม 

 
3. มาตรฐานการเรียนรูและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังจรรยาบรรณ วินิจฉัยปญหาอยางผูรู

ดวยความยุติธรรมและชัดเจน แกปญหาตามหลักการอยางมี เหตุผล และคานิยมอันดีงาม 
2) วินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาท่ีมีผลกระทบตอ

ตนเองและผูอ่ืน 
3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในสภาพแวดลอมของการทำงานและในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึน 
          4) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเพ่ือการทบทวนและแกไข 

 
            3.2 ความรู 
 1) มีความรูและความเขาใจ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสำคัญและนำมาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 2) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุม
วิชาเฉพาะ 
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 3) มีความเขาใจการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ในระดับชาติและนานาชาติตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 4) มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาและทฤษฎีของรายวิชาเพ่ือประยุกตในการศึกษา
คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  3.3 ทักษะทางปญญา 
 1) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทาทาย 
 3) สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวย
ตนเอง โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปท่ี
สมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสำคัญ 
 4) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา 

 3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง 
 2) สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได 
 3) มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตางๆ  
 4) แสดงออกทักษะการเปนผูนำไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสทิธิภาพในการทำงานของกลุม 
 5) สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง 

3.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนำมาใชในการศึกษาคนควาปญหา 
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ 
 2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนำเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสำคัญ 
 3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชคอมพิวเตอร ในการจัดการขอมูลไดอยางเหมาะสม 
        4) ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดถูกตองท้ังการพูดและการเขียน 
 5) มีทักษะดานการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการคนควาและการนำเสนอ ตลอดจนทักษะ
ทางภาษาท่ีจำเปนในการสื่อสาร 
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หมายเหตุ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 

ปแรก นักศึกษามีความรูความเขาใจทฤษฎีทางการปรึกษาท้ังการปรึกษารายกลุมและรายบุคคล มี
ทักษะ สามารถใหการปรึกษาไดเหมาะสม มีความรูความเขาใจเครื่องมือและแบบทดสอบ สามารถ
นำไปใชทดสอบกับบุคคลและเขียนรายงานผลไดถูกตอง วินิจฉัยปญหาอยางผูรูดวยความ
ยุติธรรมและชัดเจน แกปญหาตามหลักการอยางมีเหตุผล ท้ังสามารถใหการปรึกษาบุคคลใน
ภาวะวิกฤติและการปรึกษาในองคกรตาง เๆชน การปรึกษาครอบครัว การปรึกษาในโรงเรียนการ
ปรึกษาในหนวยงาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรมเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังจรรยาบรรณ และคานิยมอันดีงาม มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาศึกษารายงานและการวิจัยเรื่องท่ีสนใจได มี
ความรูความเขาใจในระเบียบวิธีวิจัยและการเลือกใชสถิติไดเหมาะสม  

ปท่ีสอง นักศึกษามีความม่ันใจ สามารถนำความรูท่ีไดจากการเรียนมาประยุกตใชในการฝก
ปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ อีกรวมท้ังสามารถนำเสนอประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาการ
ปรึกษาและสามารถบูรณาการองคความรูทางดานการปรึกษาตลอดจนนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาศาสตรจิตวิทยาการปรึกษา โดยผานการทำวิทยานิพนธ  



          แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข ส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาเอก                       
              รายวิชาเอกบังคับ                       
1308101  ทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา                         
1308102  การปรึกษารายบุคคลและการ

ปรึกษากลุม 
   

 
   

 
   

 
    

 
    

 

1308103     เครื่องมือและการทดสอบทาง
จิตวิทยาการปรึกษา   

           
 

    
 

     

1308104  การปรึกษาองคกร                         

1308105  การปรึกษาในภาวะวิกฤติ                       
1308106  ระเบียบวิธวีิจัยและสถิติทาง

จิตวิทยาการปรึกษา 
       

 
   

 
          

 

1308207   การฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยา
การปรึกษา 

                      

6310101 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข ส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6310102 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

                      

 รายวิชาเอกเลือก                       
1308201 การปรึกษาครอบครัว                       

1308202   การปรึกษาในโรงเรียน                         
1308203   การปรึกษาชุมชน                         

1308204   การปรับพฤติกรรม                         
1308205 พลวัตกลุม                       
1308206   จิตวิทยาเชิงบวก                       

หมวดวิทยานิพนธ                       
1308208   วิทยานิพนธ                       

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                       
1308107   พ้ืนฐานทางจิตวิทยา                       

 1308108   จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน                       
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หมวดท่ี  5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวาดวย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปจจุบัน 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการท่ีแตกตางกันไปตามแผนการสอนและ 

วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวซ่ึงอาจประกอบดวย การสอบขอเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุมท่ีมอบหมาย

เปนตน โดยกำหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองทำความเขาใจตรงกันท้ังสถาบันและนำไปดำเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ดังนี้ 

(1) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ตองศึกษารายครบถวนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร  
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และสอบผานการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมท้ังเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง และเปน
ระบบเปดท่ีบุคคลภายนอกเขารับฟงได และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีมี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือนำเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนำเสนอ
ฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

(2) นักศึกษาทุกระดับการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ตองผานเกณฑการสอบภาษาอังกฤษตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยกอนสำเร็จการศึกษา 

(3) ไมคางคาธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 
  1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 
  2. สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา 
นำเสนอบทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
    1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา 
นำเสนอบทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
    2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
   1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู 
และคุณธรรม 
   2) มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ 
   3) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาชีพ 
   4) สนับสนุนและสงเสริมการหาแหลงทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัย 
   5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ 
   6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  หลักสูตรไดกำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 
 1.1 มีอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ีมีคุณสมบัติ และจำนวนครบตามเกณฑ 
 1.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีภาระงานตามเกณฑและมีผลงานทางวิชาการ 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
 1.4 มีการดำเนินการครบถวนตามตัวบงชี้ผลการดำเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ

การเรียนรู 

 2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 

3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอม 
 3.1.1  มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอม โดยการทดสอบท้ังความรู 
ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
 3.1.2  มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาท้ังนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา และไมมีพ้ืนฐานทาง
จิตวิทยา  โดยมีการเสริมความรูดานภาษา และคอมพิวเตอร และเนื้อหาวิชาเก่ียวกับจิตวิทยา 
 3.2 การควบคุมดูแล การใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาและการควบคุมดูแลการให
คำปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.2.1  จัดระบบการดูแลใหคำปรึกษาแกนักศึกษาโดยจัดอาจารยท่ีปรึกษาประจำหมูเพ่ือให
คำปรึกษาท้ังดานแผนการเรียน ทักษะการเรียน  ทักษะการทำงาน และการใชชีวิตและใหอาจารยท่ีปรึกษา
ประจำหมูจัดชองทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ 
 3.2.2  จัดระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิทยานิพนธท้ังการจัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การจัด
กิจกรรมเสริม การจัดคลินิกใหคำปรึกษา และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย นักวิชาการ 
และผูทรงคุณวุฒิอยางสม่ำเสมอ 
 3.2.3  จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด 
และทักษะการสื่อสาร 
 3.2.4  จัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดชองทางรับ       
ขอรองเรียนของนักศึกษา  
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4. อาจารย 
 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารยเก่ียวกับรับอาจารยใหม มีกลไกการคัดเลือกอาจารย 

ท่ีเหมาะสม โปรงใส  มีคุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 
 4.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนั้นยัง
กำหนดใหตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑ ท่ีกำหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำ และมี
ความสามารถใชสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน 
 4.1.2 ประกาศรบัสมัครและประชาสัมพันธ 
 4.1.3 สืบคนประวัติและคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดอยางเปนระบบและมีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม 
 4.1.4 ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยาการปรึกษา การสอน และการวิจัย 
 4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา 
          4.1.6 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การคัดเลือกอาจารย คุณสมบัติ ความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา 
  หลักสูตรมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ใหมีคุณสมบัติ และมีความเชี่ยวชาญ/

ประสบการณดานจิตวิทยาการปรึกษา และการวิจัย 
 4.3 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงานและพัฒนาความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย 
 4.3.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนเม่ือสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชาและนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการทำงาน 
 4.3.2  เม่ือสิ้นสุดปการศึกษามีการประชุมอาจารยใหมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.3.3  ใหอาจารยไดมีการวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจำป
เพ่ือใหการสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ไดแก 
 5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

 5.2 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

 5.3 มีการประเมินผูเรียน กำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

 5.4 กำหนดใหผูสอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชวิธีสอน เทคนิค

การสอน และรูปแบบการสอนใหมๆ และเชื่อมโยงสาระจากการเรียนรูสูการทำวิจัย 

 5.5 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ ท้ังการพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ การชวยเหลือ กำกับ ติดตามและการประเมินในการทำวิทยานิพนธ นอกจากนี้ยังมีการจัด
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รายวิชาท่ีสอดคลองบูรณาการสูการวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะวิทยานิพนธ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางรุนพ่ี นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาทำแผนการทำวิทยานิพนธ 

 5. 6 กำหนดใหผูสอนมีการประเมินผลใหครบถวนตามตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิโดย

มีการใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย และมีการทวนสอบ ทบทวนแนวทางการประเมินเพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสม   

 5. 7 ประเมินผลการใชหลักสูตรเปนระยะๆ และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรท้ัง

แผนการจัดรายวิชาท่ีเอ้ือตอการทำวิจัย การปรับ/เพ่ิมเนื้อหา/คำอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัย 

 5. 8 มีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีการดำเนินงานเพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมทางกายภาพและความ

พรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวม

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ดังนี ้

 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได การจัดหาครุภัณฑ 
 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีจำเปน ซ่ึงเปนทรัพยากรการเรียนการ
สอนท่ีมีอยูเดิม ดังนี้ 

ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ 
จำนวน 
ท่ีมีอยู 

จำนวนท่ีตองการ
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 หองเรียนแบบบรรยาย 2 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1 คณะครุศาสตร 
3 หองปฏบิัติการทางภาษา 1 1 คณะครุศาสตร 

      หนังสือ 
 ภาษาอังกฤษ     3,000 เลม 
 ภาษาไทย           200 เลม 

       วารสารและหนังสือพิมพ 
   วารสารภาษาอังกฤษ   14 รายการ 
   หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 2 รายการ 

       โสตทัศนวัสดุ ประเภทตางๆ ประมาณ 500 ชิ้น 
      หองสมุดอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาสามารถใชบริการไดแก สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงมีท้ังหนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ วารสาร และโสตทัศนวัสดุหลายพันรายการ 
      
 
   ฐานขอมูลออนไลน 17 ฐานขอมูล 
    6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
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  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรมีการสำรวจและติดตามประเมินความ
ตองการการใชทรัพยากรการเรียนการสอนอยางใกลชิดภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนจัดหาจัดซ้ือเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีทันสมัยและจำเปนตอการเรียน 
 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรมีการประชุมคณาจารย สำรวจ และประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการทำงาน และ
การจัดการเรียนการสอนท้ังหองเรียน เอกสาร สื่อในการศึกษาคนควา  
7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 มีตัวบงชี้ท่ี 1-5 ตองมีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจำนวนตัวบงชี้  
(ตัวบงชี้ท่ี 6-12) ท่ีมีผลดำเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จำนวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้ 

ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 สอดคลองตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

√ √ √ √ √ 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล 

การดำเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบมคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย 

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดำเนินงาน 

ท่ีรายงานในมคอ.7 ปท่ีแลว  

 √ √ √ √ 

8.อาจารยใหม(ถามี)ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 
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ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

     10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับ 

      การพัฒนาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

     11.ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

      ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 √ √ √ √ 

     12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย 

     ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ √ 

 
 
 

หมวดที ่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
       1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  กลยุทธการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา เปนการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย คนควา อภิปราย จะดำเนินการท้ังโดยคณาจารย 
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ และนักศึกษา คือ 
  1) การประเมินการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษา เปนการประเมินการเรียน
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดวยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียน
การสอนโดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เชน การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ปฐมนิเทศนักศึกษา มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปจฉิมนิเทศนักศึกษา เปนตน 
  2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยประจำวิชา เปนการประเมิน
วา จากกลยุทธการสอนนั้นๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอยางไรบาง 
  3) การประเมินกลยุทธการสอนโดยท่ีประชุม/สัมมนาคณาจารย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับกลยุทธการสอน ผลประเมินกลยุทธการสอนนั้นๆ รวมท้ังการพัฒนากลยุทธการสอนใหมๆ เพ่ือให
การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  4) การสงเสริมใหคณาจารย ไดศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธการสอน รวมท้ังการสงเสริมให
คณาจารยเขารวมอบรม/สัมมนา เก่ียวกับกลยุทธการสอน 
      1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคูมือท่ีใชในการเรียนการสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการทุกๆ ป เพ่ือนำผลการประเมินไปพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
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  1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรท่ี 
ใกลเคียงท้ังในประเทศและตางประเทศรวมท้ังการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจมี
ผลกระทบตอหลักสูตร 
  2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมท้ังสรางชองทาง
ในการรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
  3) ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเรียน
การสอนตอไป 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  - คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทำรายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นท่ี
จำเปนในการปรบัปรุงหลักสูตร 
  - จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
  - เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
 



ภาคผนวก 



40 

ภาคผนวก ก 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ช่ือ-สกุล นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 
 

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ จิตวิทยาสำหรับครู  จิตวิทยาการใหคำปรึกษา และพยาบาลศาสตร 
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 พัชรา เดชโฮม,ณัฐมน พันธุชาตรี, กุลธิดา ทุงคาใน, กุลกาญจน สุวรรณรักษ, วิชญา ผิวคำ,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง และวราภรณ ศรีอยุธย. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพสหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 18-37. 
 
งานวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม.(2560). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงของนิสิตครูโดยการใหการปรึกษากลุม. 
 งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม 
           ,2560),1-174.  
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กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองคำ, ปยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ. (2560). 
การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยไดรับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

กาญจนา สุทธิเนียม. (2559).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสรางเสริมพฤติกรรม 
 สุขภาพของอาจารย บุคลากร คณะครุศาสตรมหาวิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม 
           ,2559),1-121.  

 
บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการใหการปรึกษากลุม.  
         วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 17-32. 
----------. (2560). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ของอาจารย บุคลากร คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

 
ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
  
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาสำหรบัผูท่ีมีความตองการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องตน   
5) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว   
6) วิชาจิตวิทยาสำหรับคร ู   
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวชลพร กองคำ 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2547 
 

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ จิตวิทยาการใหคำปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองคำ, ชูวิทย รัตนพลแสนย และกาญจนา สุทธิเนียม.(2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 

(พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ:โรงพิมพฟูจิ ซีรอกซ. (มกราคม), 112-132. 
ชลพร กองคำ, กาญจนา สุทธิเนียม และณัฐมน พันธุชาตร.ี (2558). การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจิกายน),32-48, 87-95, 117-148,160-188. 
ชลพร กองคำ,กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวคำ, ศุนิสา ทดลา, 
 วราภรณ ศรีอยุธย,ณัฐมน  พันธุชาตรี, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, กุลธิดา ทุงคาใน, 
 พัชรีภรณ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรูในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจกิายน),78-99. 
ชลพร กองคำ,กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย,  
 พัชรา เดชโฮม, ณัฐมน พันธุชาตรี, กุลธิดา ทุงคาใน, กุลกาญจน สุวรรณรักษ, วิชญา ผิวคำ,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง และวราภรณ ศรีอยุธย. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพสหธรรมิก. (พฤศจิกายน),113-130. 
 

งานวิจัย  
ชลพร กองคำ.(2561).การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
 เปาหมายในการเรียนของนักศกึษา. งานวิจัยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ 
          เจาพระยา.(เมษายน,2561),1-185. 
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ชลพร กองคำ.(2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใชโปรแกรมการปรับเปล่ียนสุขภาพ 
 เพ่ือเสริมสรางสุขภาพของนิสิต คณะครุศาสตร มหาวิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
 งานวิจัยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา.(ตุลาคม,2559),1-105. 
ชลพร กองคำ กาญจนา สุทธิเนียม, ปยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยไดรับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสรุาและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

 
บทความวิจัย 
ชลพร กองคำ. (2561).การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
 เปาหมายในการเรยีนของนกัศึกษา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 66-85.  
ชลพร กองคำ. (2560).การศึกษาพฤติกรรมสขุภาพและผลของการใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.    
ครุศาสตรสาร,11(1), 99-120. 

 
ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาสำหรบัผูท่ีมีความตองการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องตน   
5) วิชาจิตวิทยาสำหรับคร ู   
6) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-นามสกุล นายชูวิทย รัตนพลแสนย 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2537 การศึกษาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 
  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 
  สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ   จิตวิทยาการใหคำปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ชูวิทย รัตนพลแสนย, กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองคำ .(2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 
  (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพฟูจิ ซีรอกซ.(มกราคม), 1-93.  
ชูวิทย รัตนพลแสนย,เปรมสุรีย เชื่อมทอง,ภาวศุทธิ อุนใจ,สมหมาย มหาบรรพต,ปญจนาฎ วรวัฒนชัย,    

ฐิติมา นาคะผดุงรัตน,บังอร เสรีรัตน และจุติมา รัตนพลแสนย. (2560). ทักษะชีวิต.  
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. นนทบุร:ีโรงพิมพพลัฏฐกรการพิมพ.  
(กรกฎาคม),49-64. 

 

งานวิจัย  
ชูวิทย รัตนพลแสนย และจุติมา รัตนพลแสนย. (2558). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.   
   (ตุลาคม),1-140. 
 
บทความวิจัย  
ชวูิทย รัตนพลแสนย และจุติมา รัตนพลแสนย. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 
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   ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา..สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา..สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประสบการณสอน 

1) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
2) วิชาจิตวิทยาสำหรับครู   

3) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

4) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   

5) วิชาจิตวิทยาครอบครัวเบื้องตน   

6) วิชาจิตวิทยาการปรึกษากลุมเบื้องตน   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปจจุบนัทางดานจิตวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 
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ช่ือ-สกุล นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 
 

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ จิตวิทยาสำหรับครู  จิตวิทยาการใหคำปรึกษา และพยาบาลศาสตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา สุทธิเนียม,ชูวิทย รัตนพลแสนย และชลพร กองคำ. (2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 
        (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ.(มกราคม), 94-112.  
กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองคำ และณัฐมน พันธุชาตรี. (2558). การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจิกายน),1-8,9-31,50-86,96-116,149-159. 
กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผวิคำ, วราภรณ ศรีอยุธย, 
 ณัฐมน พันธุชาตรี, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุงคาใน, 
 พัชรีภรณ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรูในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจกิายน),1-18. 
กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย, ชลพร กองคำ,  
 พัชรา เดชโฮม,ณัฐมน พันธุชาตรี, กุลธิดา ทุงคาใน, กุลกาญจน สุวรรณรักษ, วิชญา ผิวคำ,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง และวราภรณ ศรีอยุธย. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจิกายน), 18-37. 
 
งานวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม.(2560). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงของนิสิตครูโดยการใหการปรึกษากลุม. 
 งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม 
           ,2560),1-174.  
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กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองคำ, ปยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยไดรับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสรุาและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

กาญจนา สุทธิเนียม. (2559).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสรางเสริมพฤติกรรม 
 สุขภาพของอาจารย บุคลากร คณะครุศาสตรมหาวิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม 
           ,2559),1-121.  

 
บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการใหการปรึกษากลุม.  
         วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 17-32. 
----------. (2560). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ของอาจารย บุคลากร คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

 
ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
  
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาสำหรบัผูท่ีมีความตองการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องตน   
5) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว   
6) วิชาจิตวิทยาสำหรับคร ู   
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวชลพร กองคำ 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2547 
 

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ จิตวิทยาการใหคำปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองคำ, ชูวิทย รัตนพลแสนย และกาญจนา สุทธิเนียม.(2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 

(พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ. (มกราคม),113-132. 
ชลพร กองคำ, กาญจนา สุทธิเนียม และณัฐมน พันธุชาตร.ี (2558). การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจิกายน),32-48, 87-95, 117-148,160-188. 
ชลพร กองคำ,กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวคำ, ศุนิสา ทดลา, 
 วราภรณ ศรีอยุธย,ณัฐมน  พันธุชาตรี, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, กุลธิดา ทุงคาใน, 
 พัชรีภรณ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรูในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจกิายน),78-99. 
ชลพร กองคำ,กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย,  
 พัชรา เดชโฮม, ณัฐมน พันธุชาตรี, กุลธิดา ทุงคาใน, กุลกาญจน สุวรรณรักษ, วิชญา ผิวคำ,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง และวราภรณ ศรีอยุธย. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพสหธรรมิก. (พฤศจิกายน),113-130. 
 

งานวิจัย  
ชลพร กองคำ.(2561).การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
 เปาหมายในการเรียนของนักศกึษา. งานวิจัยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา.(เมษายน,2561),1-185. 
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ชลพร กองคำ.(2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใชโปรแกรมการปรับเปล่ียนสุขภาพ 
 เพ่ือเสริมสรางสุขภาพของนิสิต คณะครุศาสตร มหาวิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
 งานวิจัยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา.(ตุลาคม,2559),1-105. 
ชลพร กองคำ กาญจนา สุทธิเนียม, ปยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยไดรับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสรุาและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

 
บทความวิจัย 
ชลพร กองคำ. (2561).การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
 เปาหมายในการเรยีนของนกัศึกษา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 66-85.  
ชลพร กองคำ. (2560).การศึกษาพฤติกรรมสขุภาพและผลของการใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.    
ครุศาสตรสาร,11(1), 99-120. 

 
ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาสำหรบัผูท่ีมีความตองการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องตน   
5) วิชาจิตวิทยาสำหรับคร ู   
6) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-นามสกุล นายชูวิทย รัตนพลแสนย 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2537 การศึกษาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 
  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 
  สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ   จิตวิทยาการใหคำปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ชูวิทย รัตนพลแสนย, กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองคำ. (2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 
  (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ.(มกราคม), 1-93. 
ชูวิทย รัตนพลแสนย,เปรมสุรีย เชื่อมทอง,ภาวศุทธิ อุนใจ,สมหมาย มหาบรรพต,ปญจนาฎ วรวัฒนชัย,    

ฐิติมา นาคะผดุงรัตน,บังอร เสรีรัตน และจุติมา รัตนพลแสนย. (2560). ทักษะชีวิต.  
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. นนทบุร:ีโรงพิมพพลัฏฐกรการพิมพ.  
(กรกฎาคม),49-64. 

 

งานวิจัย  
ชูวิทย รัตนพลแสนย และจุติมา รัตนพลแสนย. (2558). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
          (ตุลาคม,2558),1-140.  
 
บทความวิชาการ  
ชูวิทย รัตนพลแสนย และจุติมา รัตนพลแสนย. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 
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ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา..สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา..สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประสบการณสอน 

1) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
2) วิชาจิตวิทยาสำหรับครู   

3) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

4) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   

5) วิชาจิตวิทยาครอบครัวเบื้องตน   

6) วิชาจิตวิทยาการปรึกษากลุมเบื้องตน   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปจจุบนัทางดานจิตวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ 
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ช่ือ-สกุล นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555 
 

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ จิตวิทยาสำหรับครู  จิตวิทยาการใหคำปรึกษา และพยาบาลศาสตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา สุทธิเนียม,ชูวิทย รัตนพลแสนย และชลพร กองคำ .(2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 
        (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพฟูจิ ซีรอกซ. (มกราคม), 94-112. 
กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองคำ และณัฐมน พันธุชาตรี. (2558). การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจิกายน),1-8,9-31,50-86,96-116,149-159. 
กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผวิคำ, วราภรณ ศรีอยุธย, 
 ณัฐมน พันธุชาตรี, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, ชลพร กองคำ, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุงคาใน, 
 พัชรีภรณ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรูในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจกิายน), 1-18. 
กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย, ชลพร กองคำ,  
 พัชรา เดชโฮม,ณัฐมน พันธุชาตรี, กุลธิดา ทุงคาใน, กุลกาญจน สุวรรณรักษ, วิชญา ผิวคำ,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง และวราภรณ ศรีอยุธย. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพสหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 18-37. 
 
งานวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม.(2560). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงของนิสิตครูโดยการใหการปรึกษากลุม. 
 งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม 
           ,2560),1-174.  
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กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองคำ, ปยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ. (2560). 
การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยไดรับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสรุาและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

กาญจนา สุทธิเนียม. (2559).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสรางเสริมพฤติกรรม 
 สุขภาพของอาจารย บุคลากร คณะครุศาสตรมหาวิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม 
           ,2559),1-121.  

 
บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการใหการปรึกษากลุม.  
         วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 17-32. 
----------. (2560). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ของอาจารย บุคลากร คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

 
ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
  
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาสำหรบัผูท่ีมีความตองการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องตน   
5) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว   
6) วิชาจิตวิทยาสำหรับคร ู   
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวชลพร กองคำ 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2547 
 

วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ จิตวิทยาการใหคำปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองคำ, ชูวิทย รัตนพลแสนย และกาญจนา สุทธิเนียม.(2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 

(พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพฟูจิ ซีรอกซ.(มกราคม), 113-132. 
ชลพร กองคำ, กาญจนา สุทธิเนียม และณัฐมน พันธุชาตร.ี (2558). การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจิกายน),32-48, 87-95, 117-148,160-188. 
ชลพร กองคำ,กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวคำ, ศุนิสา ทดลา, 
 วราภรณ ศรีอยุธย,ณัฐมน  พันธุชาตรี, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, กุลธิดา ทุงคาใน, 
 พัชรีภรณ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรูในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจกิายน),78-99. 
ชลพร กองคำ,กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย,  
 พัชรา เดชโฮม, ณัฐมน พันธุชาตรี, กุลธิดา ทุงคาใน, กุลกาญจน สุวรรณรักษ, วิชญา ผิวคำ,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา, ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง และวราภรณ ศรีอยุธย. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพสหธรรมิก. (พฤศจิกายน),113-130. 
 

งานวิจัย  
ชลพร กองคำ.(2561).การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
 เปาหมายในการเรียนของนักศกึษา. งานวิจัยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา.(เมษายน,2561),1-185. 
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ชลพร กองคำ.(2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใชโปรแกรมการปรับเปล่ียนสุขภาพ 
 เพ่ือเสริมสรางสุขภาพของนิสิต คณะครุศาสตร มหาวิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
 งานวิจัยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา.(ตุลาคม,2559),1-105. 
ชลพร กองคำ กาญจนา สุทธิเนียม, ปยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยไดรับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาสรุาและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

 
บทความวิจัย 
ชลพร กองคำ. (2561).การพัฒนารูปแบบการใหการปรึกษากลุมแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 
 เปาหมายในการเรยีนของนกัศึกษา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 66-85.  
ชลพร กองคำ. (2560).การศึกษาพฤติกรรมสขุภาพและผลของการใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.    
ครุศาสตรสาร,11(1), 99-120. 

 
ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาสำหรบัผูท่ีมีความตองการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องตน   
5) วิชาจิตวิทยาสำหรับคร ู   
6) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
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ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-นามสกุล นายชูวิทย รัตนพลแสนย 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (การแนะแนวและใหคำปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2537 การศึกษาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 
  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 
  สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ   จิตวิทยาการใหคำปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ชูวิทย รัตนพลแสนย, กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองคำ .(2561).จิตวิทยาการใหคำปรึกษาเบ้ืองตน. 
  (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพฟูจิ ซีรอกซ.(มกราคม). 1-93. 
ชูวิทย รัตนพลแสนย,เปรมสุรีย เชื่อมทอง,ภาวศุทธิ อุนใจ,สมหมาย มหาบรรพต,ปญจนาฎ วรวัฒนชัย,    

ฐิติมา นาคะผดุงรัตน,บังอร เสรีรัตน และจุติมา รัตนพลแสนย. (2560). ทักษะชีวิต.  
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. นนทบุร:ีโรงพิมพพลัฏฐกรการพิมพ.  
(กรกฎาคม),49-64. 

 

งานวิจัย  
ชูวิทย รัตนพลแสนย และจุติมา รัตนพลแสนย. (2558). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (ตุลาคม 
          ,2558),1-140. 
 
บทความวิจัย  
ชูวิทย รัตนพลแสนย และจุติมา รัตนพลแสนย. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 
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ประสบการณดานปฏิบัติการ 
 1) ตำแหนงอาจารยท่ีปรึกษา..สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 
 2) ตำแหนงอาจารยประจำและใหคำปรึกษา..สถานท่ีทำงานมหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประสบการณสอน 

1) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
2) วิชาจิตวิทยาสำหรับครู   

3) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

4) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   

5) วิชาจิตวิทยาครอบครัวเบื้องตน   

6) วิชาจิตวิทยาการปรึกษากลุมเบื้องตน   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปจจุบนัทางดานจิตวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาทฤษฎแีละทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุม   
3)  วิชาการปรึกษาองคกร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-นามสกุล นางจุติมา รัตนพลแสนย 
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย (การวิจัยทางจิตวิทยา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2555  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2536 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ จิตวิทยา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
   จุติมา  รัตนพลแสนย. (2561). มนุษยสัมพันธ. สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.     
       - 

งานวิจัย  
จุติมา  รัตนพลแสนย และศักดิ์ชัย นันทะ. (2561). หนังสือเสียงระบบเดซ่ีไวทบอรทสำหรับผูพิการทาง

สายตา. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.(ตุลาคม).1-108. 

จุติมา  รัตนพลแสนย และศักดิ์ชัย นันทะ. (2560). เข็มขัดนำทางอัจฉริยะสำหรับผูพิการทางสายตา. 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.(ตุลาคม),1-110. 

 
บทความวิจัย  
ชูวิทย รัตนพลแสนย และจุติมา รัตนพลแสนย. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

จุติมา  รัตนพลแสนย. (2560). การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร. ครุศาสตรสาร, 10(2),34-53. 

จุติมา รัตนพลแสนย. (2557). การวิเคราะหประสิทธิภาพการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. ครุศาสตรสาร, 8(1), 87-97. 
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ประสบการณสอน 
1) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
2) วิชาการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา   

3) วิชาการจัดบริการทางจติวิทยาในสถานศึกษา   

4) วิชาจิตวิทยาสำหรับครู   

5) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

6) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปจจุบนัทางดานจิตวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ช่ือ- นามสกุล  นายทัศนัย กีรติรัตนะ 
ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย (การศึกษา การสอนคณิตศาสตร) 
สังกัด   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
    พ.ศ. 2553           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
    พ.ศ. 2534  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
    พ.ศ. 2526  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) วิชาเอกคณิตศาสตร [วท.บ.(ศึกษาศาสตร)] 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ      คณิตศาสตร/การสอนคณิตศาสตร จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการจัดการเทคโนโลยี สถิติและการวิจัย และการพัฒนาครู 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558). อิทธิพลของครูท่ีมีตอทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน.  
 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.   
 
บทความวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558) “การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวยรูปแบบการสอน แบบการ 
 สอนแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction: CGI)” ครุศาสตรสาร. 9(1),98-106. 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558). “อิทธิพลของครูท่ีมีตอทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน”.  
 รวมบทความวิจัย (Proceeding) เลม 1 ดานการศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอ 
 ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3” วันท่ี 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. หนา 293-305. 
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ประสบการณสอน 
1) วิชาการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   
2) วิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน   
3) วิชาจิตวิทยาแรงจูงใจ   
4) วิชาจิตวิทยาท่ัวไป   
5) วิชาจิตวิทยาสำหรับครู       
6) วิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว   

7) วิชาจิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุน   

8) วิชาจิตวิทยาธุรกิจ          

9) วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม   
10) วิชาคอมพิวเตอรสำหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว   
11) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย   
12) วิชาการคิดและการตัดสินใจ   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิทยานิพนธ    
2) วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
3) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน   
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ช่ือ-สกุล   นายวิเชียร อินทรสมพันธ 
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย (การประเมินและวิจัยทางการศึกษา) 
สังกัด   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2542  การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2526  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิเชียร  อินทรสมพันธ,  สุภรณ  ลิ้มบริบูรณ, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร 

ศรีหามี, เพ็ญพร ทองคำสุก, อัครเดช เกตุฉ่ำ.(2559). การวิจัยทางการศึกษา. (พิมพครั้งท่ี 7). 
กรุงเทพ ฯ : 21 เซ็นจูรี่. (พฤศจิกายน).1-140. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ, อัครเดช เกตฉ่ำ และกฤษดา ผองพิทยา. (2558). การจัดการขอมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ขอมูล 
ป 2553 และ 2556 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. งานวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ, เพ็ญพร ทองคำสุก และยุวดี วองพิทูรมานะชัย. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน

โดยใชเทคนิค KWLH Plus รวมกับการใชคำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560. หนา 345 – 254. 

วิเชียร อินทรสมพันธ, เพ็ญพร ทองคำสุก และพิชยภัคร สิงจานุสงค. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยใชทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูลเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6. วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนา
มนุษย, 1(2), 139–151. 

วิเชียร อินทรสมพันธ. (2557). ทักษะชีวิตของนิสิตคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
 เจาพระยา. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 8(1), 40-48. 
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ประสบการณการสอน 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรยีนรู   
2) วิชาการวิจัยทางการศึกษา   
3) วิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย        

4) วิชาเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย   
 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ช่ือ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย (การศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ–บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
   การจดัการเรียนรูในรปูแบบโครงงาน  
   (Problem based learning Mentor Learning) 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2561). การพัฒนาบุคคลในองคกรอยางย่ังยืน: การฝกอบรมและการสัมมนา  

พิมพครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ: แดเน็กซ อินเตอรคอรปอเรชั่น. 
 

งานวิจัย 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย ฐิตารีย. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑมา, สมชาย พรหมสวุรรณ, ณรงควัฒน ม่ิงมิตร, พนัส จันทรศรีทอง  
          ลักษณา เกยุราพันธ และวาป คงอินทร. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
          เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. รายงานสืบเนื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 หัวขอ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
อยางยั่งยืน”. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. กรุงเทพฯ.  

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทรศรีทอง, มณี เหมทานนท, มนัส วฒันไชยศ, สมชาย พรหมสุวรรณ,  
         ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน, ศรันย ธิตารี, ไพรัช ถิตยผาด, นราวัลย สุรังคสุริยกุล,  
         ลัดดา อ่ำสอาด และวาป คงอินทร. (2561). การประเมินผลการใชหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ 
         นานาชาติ ครั้งท่ี 1 หัวขอ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน”. วันท่ี 29 กรกฎาคม  
         2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. กรุงเทพฯ.  
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อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ พนัส จันทรศรีทอง. (2560). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของ 
          บุคลากร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน 
           สมเด็จเจาพระยา.  
อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด, กิตติรัตน  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแกวกุญชร, พีระพงษ  กุลพิศาล,  
 อัจฉราแกวนอย, พนัส  จันทรศรีทอง, ไพรัช ถิตยผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุชาตรี, 

ชัชศรัณย  จิตคงคา, วาป คงอินทร, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. งานวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. (มกราคม – ธันวาคม 2558), 1 - 91. 

 
บทความวิจัย 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจำป 2559 เลมท่ี 2 กลุม
สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปศาสตร, (16 กรกฎาคม 2559), 330–335.  

 
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   

2) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา   

3) วิชาการศึกษาเอกเทศ   
4) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ   
5) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ   
6) คายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ   

 
 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   
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ช่ือ-สกุล   นางสาวธัชกร สุวรรณจรัส 
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ) 
สังกัด   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

                     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2540  การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ.2539  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2527  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 
                                มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวัดผลการศึกษา 
หนังสือ 
ธัชกร สุวรรณจรัสและคณะ. (2558). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :    
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.(พฤศจิกายน), 89-118,151-167. 
 
บทความวิจัย 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2559). พัฒนาการเรียนดวย e-Learning แบบเรียนรูรวมกันโดยใชเทคโนโลยี   
  Augmented Reality (AR) เพ่ือพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. วารสารครุศาสตรสาร, 10 (1), 79-91. 
Suwancharas T. (2016). Development of Multimedia using Augmented Reality (AR) for   
  Improving Undergraduates' English Listening Skill. APHEIT JOURNALS. July.2016 
 
บทความวิชาการ 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2558). เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กับการจัดการเรียนการสอนใน 
            ศตวรรษท่ี 21. “ไอซีทีเพ่ือการศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 1(2), 52-57. 
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ประสบการณสอน  
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
2) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    

3) วิชาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพรวัฒนธรรม    
4) วิชาหลักการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
5) วิชาการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน    
6) วิชาการใชวัสดุทองถ่ินเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน   
7) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
8) วิชาการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   
9) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา   
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ช่ือ-สกุล นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (หลักสูตรและการสอน) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
พ.ศ. 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ หลักสูตรและการสอน สถิติวิจัยข้ันสูง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญาและคณะ (2558). การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพสหธรรมิก.(พฤศจิกายน).1-35.  
 
งานวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา. (2558). การจัดการเรียนรูตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต  โดยบูรณาการกับหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
_______. (2558). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิ๊กซอรรวมกับเทคนิคผังกราฟก. งานวิจัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  
 
บทความวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปญญา. (2558). การจัดการเรียนรูตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต  โดยบูรณาการกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ครุศาสตรสาร, 9(2), 73-76. 
_______. (2558). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิ๊กซอรรวมกับเทคนิคผังกราฟก.วารสาร 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา, 1(1), 25-31. 
Jittawisut Wimuttipanya. (2015). Causal Factors Affecting Instructional Model Based on 
 Constructivism Integrated with the Philosophy of Sufficiency Economy. 
 Interdisciplinary Approach to Sustainable.Research and Development, 5(1), 115. 
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Jittawisut Wimuttipanya. (2015). The Development of an Instructional Model for the  
 Model  and Technique of Learning Management Based on Constructivist Integrated  
 with the Philosophy of Sufficiency Economy in the Learning Management and   
 Environment for Learning of the Students in the Faculty of Education at 
 BansomdejchaoprayaRajabhat University. Interdisciplinary Research and   
 Innovation of Education for Thai Local Development  for ASEAN, 3 (1), 7. 
_______.  (2 0 1 5 ). Causal Factors Affecting Learning from Educational Games Based on 
 Jigsaw with the Graphic Organizers Technique. Journal of Simulation/Gaming for 
 Learning and Development (SGLD), (ThaiSIM), 1 (1), 26. 

 
ประสบการณสอน 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร   
2) วิชาการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   
3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรยีนรู   
4) วิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ช่ือ-สกุล      นางสาวเพ็ญพร ทองคำสุก 
ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2545 ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
สาขาท่ีเช่ียวชาญ การบริหารการศึกษา วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดผลการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
เพ็ญพร ทองคำสุก, สุภรณ ลิ้มบริบูรณ, วิเชียร อินทรสมพันธ, เพชราวดี จงประดับเกียรติ,  
 ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, อัครเดช เกตฉ่ำ.(2559). การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพ ฯ: 21 เซ็นจูรี่ จำกัด. (มกราคม), 49 – 67. 
 . (2559). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ จำกัด. (กรกฎาคม), 118-

123. 
 
บทความวิจัย 
เพ็ญพร  ทองคำสุก, นิศาชล ฉัตรทอง. (2560). การศึกษาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญานของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.การ
ประชุมวิชาการดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 1 เครือขายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบั นอดุ ม ศึกษา ในภู มิภ าคตะวันตก , วัน ท่ี  8 ธัน วาคม 2560 , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน. หนา 64-65. 

เพ็ญพร ทองคำสุก, วิเชียร อินทรสมพันธ และยุวดี วองพิทูรมานะชัย. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใชเทคนิค KWLH Plus รวมกับการใชคำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560. หนา 345-354. 

เพ็ญพร  ทองคำสุก, บังอร เสรีรัตน และคำนึง  คงศรี. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริม
ความคงทนในการจำ โดยใชทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล. การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน”บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560.หนา 364– 373. 
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เพ็ญพร  ทองคำสุก, บังอร เสรีรัตน และอมรา  สิทธิคำ. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตควบคูกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครั้งท่ี 1 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560. หนา 374–380. 

เพ็ญพร ทองคำสุก, วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล และภรณทิพย  สกุลชูชาติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยใชการจัดกิจกรรมท่ีใชสื่อดวยภาพและภาพสัญลักษณ เพ่ือสงเสริมความสามารถการรับรูใน
ดานแปลความหมายและการใหเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1. วารสารศาสตร
การศึกษาและการพัฒนามนุษย, 1(2),72-89. 

เพ็ญพร ทองคำสุก, วิเชียร อินทรสมพันธ และพิชยภัคร สิงจานุสงค. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยใชทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูลเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6. วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย, 
1(2),139-151. 

 
ประสบการณการสอน 

1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรยีนรู   
2) วิชาวิจัยเชิงผสมผสาน   
3) วิชาการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษา   
4) วิชาการสืบคนสารสนทศทางการวิจัย   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้  

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ช่ือ –  นามสกุล นางพัชรีภรณ บางเขียว 
ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราอาจารย (หลักสูตรและการสอน) 
สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา: การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
พ.ศ.  2542 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.  2532 อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตรการพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ การพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พัชรีภรณ  บางเขียว, จิตตวิสทุธิ์ วิมุตติปญญา, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, วราภรณ ศรีอยุธย,  
 อโนทัย แทนสวัสดิ์, กุลกาญจน สุวรรณรักษ, วิชญา ผิวคำ, ภิญญาพัชญ  ปลากัดทอง. (2558).   
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพสหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 78 - 109. 
          พัชรภีรณ  บางเขียว, จุติมา รัตนพลแสนย, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวคำ, วราภรณ ศรีอยุธย,ณัฐมน  พันธุชาตรี, 
            ภิญญาพัชญ ปลากัดทอง, กาญจนา สุทธิเนียม, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุงคาใน,ชลพร  กองคำ, พัชรา เดชโฮม. (2558).  
            การจัดการเรียนรูในช้ันเรียน.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพสหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 100 - 117. 
 
งานวิจัย  
พัชรภีรณ  บางเขียว และชัยยศ ดำรงกิจโกศล. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการวิเคราะหขอสอบดวยโปรแกรม   
                คอมพิวเตอร. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. (มิถุนายน – ธนัวาคม 2557), 1 - 259. 
 
บทความวิจัย 
พัชรีภรณ บางเขียว และ ชัยยศ ดำรงกิจโกศล. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการวิเคราะหขอสอบ
 ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 29(101), 30-38. 
 

ประสบการณการสอน 
1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร   
2) วิชาการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู   
3) วิชาความเปนคร ู   
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู   

 
ภาระงานสอนท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
2) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา   



๖๙ 

ภาคผนวก  ง 
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 82
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ภาคผนวก  จ 
รายงานการวิพากษหลักสูตร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการพัฒนาและวิพากษหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วัน พฤหัสบดีท่ี 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ หองประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร ไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ หองประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 

 

1. อาจารย ดร.กาญจนา สุทธิเนียม 
2. ผูชวยศาสตราจารย พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษทิม 

     3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ ศรีสวัสดิ ์
     4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 
     5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
     7. อาจารย ดร.ชลพร  กองคำ 

ผลการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
ประเด็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

1.  เพ่ิมขอมูลการศึกษาความตองการของ
หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา  
 

-  ควรเพ่ิมประเด็นขอมูลการสำรวจความตองการของ
หลักสูตรเขาในความสำคัญเนื่องจากเปนหลักสูตรใหม  

2.  เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู 

- ใหมีการทบทวนและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาหมวด
วิชาเอกใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 

3. พิจารณารายวิชาเลือกวามีจำนวนมาก
เกินไปหรือไม  

ในรายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาควรมีความเฉพาะหรือโดด
เดนในเรื่องการปรึกษาสวนประเด็นอ่ืนๆ ควรพิจารณาและ
ทบทวนอีกที เชนในรายวิชาจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  จิตวิทยาการ
จัดการความขัดแยง  จิตวิทยาการจัดการความเครียด  และ
จิตวิทยาภาวะผูนำและการจูงใจ   

4.พิจารณาเรื่องหนวยกิตของรายวิชาสัมมนา
แนวโนมการปรึกษา 

ในรายวิชาการสัมมนา แนวโนมและนวัตกรรมการปรึกษา
ควรปรับจาก   2(1-2-3) เปน  2(0-4-2) เนื่ องจากเปน
รายวิชาท่ีเนนการปฏิบัติ 
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รายงานการวิพากษหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วัน จันทรท่ี 15  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 
ณ หองประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  คณะครุศาสตร  ไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
ณ หองประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ประกอบดวย 

 

1. อาจารย ดร.กาญจนา สุทธิเนียม 
     2. รองศาสตราจารย ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 

3. ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวิทย รัตนพลแสนย 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ 
7. อาจารย ดร.ชลพร  กองคำ 
 
ผลการวิพากษหลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
1 .  ป รับ ป รุ งป รั ชญ าขอ งห ลั ก สู ต ร ให
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ  

-  ควรเพ่ิมประเด็นขอมูลการสำรวจความตองการของ
หลักสูตรเขาในความสำคัญเนื่องจากเปนหลักสูตรใหม  

2.  ปรับปรุงลักษณะการเขียนคำอธิบาย
รายวิชาท้ังวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรู 

- ใหมีการทบทวนและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาหมวด
วิชาเอกใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

3. ปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษา ใหเหมาะสมเพ่ือใหนักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรูท่ีชัด 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

1308101 
ทฤษฎแีละทักษะการ
ปรึกษา  

3(2-2-5) 

1308102 
การปรึกษารายบุคคล
และการปรึกษากลุม 

3(2-2-5) 

1308103 
เครื่องมือและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา
การปรึกษา 

 3(2-2-5) 

6310102 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

3(2-2-5)  

รวม  9 
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ประเด็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
1308104 การปรึกษาองคกร 3(2-2-5) 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ 3(2-2-5) 

1308106 
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ทางจิตวิทยาการปรึกษา 

3(2-2-5) 

6310101 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับบัณฑิตศึกษา 

3(2-2-5) 

  12 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

1308…… วิชาเลือก  1  วิชา 3(2-2-5) 
1308208 วิทยานิพนธ 6 

1308207 
การฝกปฏิบัติงานทาง
จิตวิทยาการปรึกษา 

3(500) 

  12 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

1308208 วิทยานิพนธ 6  
4.พิจารณาเรื่องหนวยกิตของรายวิชาหมวด
วิชาเลือกวาควรเปน 3 หนวยกิตท้ังหมดเนื่อง
ในรายวิชาตองลงเฉพาะทางท่ีลึกซ้ึง และ
ความเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีทันสมัยและนาสนใจ 
เชน จิตวิทยาเชิงบวก 

ในรายวิชาเลือกปรับหนวยกิตเปน 3 หนวยกิตท้ังหมดและ
พิจารณาเนื้อหารายวิชาวาควรเปนทฤษฎีหรือวิชาท่ีมีปฏิบัติ
รวมดังนี้ 
1.การปรับพฤติกรรม             3(2-2-5) 
2.การปรึกษาในโรงเรียน         3(2-2-5)                                
3.การปรึกษาชุมชน               3(2-2-5)    
4.พลวัตกลุม                       3(2-2-5) 
5.จิตวิทยาเชิงบวก                3(2-2-5) 

5. ผูสอนในแตละรายวิชาความเปนผูท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในศาสตรจิตวิทยาการปรึกษา 
โดยเฉพาะวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 

ควรใหผูท่ีจบในศาสตรจิตวิทยาการปรึกษาตรงเปนผูสอนใน
หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือก สวนในรายวิชาอ่ืนๆควร
พิจารณาผูสอนท่ีตรงในศาสตรนั้นๆเชนกัน 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหลักสูตรฯสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

ครั้งท่ี 5/2561 
วันจันทรท่ี 29 เดือนตุลาคม 2561 

ณ หองประชุมกลุมวิชาชีพครู ช้ัน 4 อาคาร 30 
ผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา สุทธิเนียม กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวูทิย รัตนพลแสนย กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย ดร.ชลพร กองคำ   กรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เริ่มเวลา 11.30 น. 
 
วาระท่ี  1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ผลการนำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาตอสภามหาวิทยาลัยใน
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561 
  ท่ีประชุม  รับทราบ 
      
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม    

 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 วันจันทร ท่ี 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 4 /2561 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  จากการนำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาตอสภามหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561 ในท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหทบทวนชื่อปริญญา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดทบทวนชื่อปริญญาบัตรโดยทบทวนดังนี้ 

  1. จากราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 133 ตอนพิเศษ 158 ง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) 
สามารถใชชื่อปริญญาไดท้ัง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ท้ังนี้ตองไปสอดคลองกับ
จุดเนนของหลักสูตร 
              2. จากการทบทวนหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆท่ีเปดการเรียนการสอนพบวา มี 
การใชท้ังวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

  3. จากการสอบถามไปยังสกอ.หนวยงานกำหนดชื่อปริญญา ใหขอเสนอแนะวาใชศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ท้ังนี้ตองไปสอดคลองกับจุดเนนของหลักสูตร 

มติของกรรมการบริหารหลักสูตร จากนำขอมูลมาทบทวนพบวาจุดเนนของหลักสูตรเปนการผลิต
นักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ ดานการสงเสริม พัฒนา บำบัดรักษาและฟนฟูสุขภาวะ 
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพจึงใชชื่อปริญญาบัตรวา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแทนศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต เพ่ือนำเสนอใหสภาวิชาการพิจารณา ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
           -นำหลักสูตรฯนำเสนอใหสภาวิชาการพิจารณา ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
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วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  -ไมมี- 
  -ไมมี- 
 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 -  
 เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.  

นัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรท่ี 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. ณ หองประชุม
กลุมวิชาชีพครู ชั้น 4 อาคาร 30 
                                                                            

                                                     
                                             (อาจารย ดร.ชลพร กองคำ)  
                                                                            ผูตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหลักสูตรฯสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

ครั้งท่ี 6/2561 
วันจันทรท่ี 12 เดือนพฤศจกิายน 2561 

ณ หองประชุมกลุมวิชาชีพครู ช้ัน 4 อาคาร 30 
ผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา สุทธิเนียม กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวูทิย รัตนพลแสนย กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย ดร.ชลพร กองคำ   กรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เริ่มเวลา 11.30 น. 
 
วาระท่ี  1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ผลการนำเสนอหลักสูตรในชื่อ(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาตอสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในวันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
    ท่ีประชุม  รับทราบ 
      
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม    

    รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 วันจันทร ท่ี 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 5 /2561 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     จากการนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาตอสภาวิชาการใน
วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ในท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
                1) ประเด็นท่ีไดรับขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับชื่อหลักสูตร คณะกรรมการสภา
วิชาการมีความคิดเห็นวา หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตไปรับใชสังคมในเชิงบำบัดชวยเหลือ
บุคคลได ไมใชการผลิตอาจารย จากการนำเสนอชื่อหลักสูตรเปนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาการ รับทราบ 
                2) ไดนำเสนอผลการสรุปผลการทบทวนสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนในการ
วางแผนหลักสูตร โดยระบุขอมูลสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนในการวางแผนหลักสูตร และ
หาขอมูลเพ่ิมเติมในการนำมาวิเคราะหเปนรายวิชา  
                3) ท่ีประชุมฯเสนอแนะ ใหทบทวนปรัชญาอีกครั้งหนึ่ ง โดยพิจารณาจากความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดระบุตัวอยางใหพิจารณาวา “มุงผลิตมหาบัณฑิตทางจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีมีความรู
ความสามารถ ทักษะในการจัดการพัฒนาปองกัน บำบัด รักษา และฟนฟูสุขภาวะและพฤติกรรม เพ่ือการ
ดำรงชีวิตของคน ครอบครัว การทำงาน และสังคมอยางมีความสุข ดวยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ” คณะกรรมการหลักสูตรไดทำการทบทวนใหมุงเนนการผลิตผูเรียนท่ีมีความรู
ความสามารถ ทักษะในการใหการปรึกษา 
                 4) ท่ีประชุมฯเสนอแนะ รายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเอกบังคับ รายวิชาท่ีเก่ียวกับ การ
ปรึกษา เชน การปรึกษากลุม การปรึกษาครอบครัว การปรึกษาในภาวะวิกฤต เปนตน ใหทบทวนวาสามารถนำ
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รายวิชามารวมกันไดหรือไม หรือปรับใหเปนชื่อรายวิชารูปแบบการปรึกษา เพ่ือใหผูเรียนเรียนครบถวน และ
รายวิชาครอบครัวใหทบทวนเปลี่ยนชื่อรายวิชาเพ่ือใหผูเรียนเรียนไดกวางข้ึน คณะกรรมการหลักสูตรไดทำ
ทบทวนและรวบรายวิชา และแกไขตามขอเสนอแนะ 
                5) ท่ีประชุมฯเสนอแนะ รายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเอกบังคับ รายวิชาการทดสอบทาง
จิตวิทยาการปรึกษา ใหทบทวนวาสามารถเพ่ิมเปนรายวิชาเครื่องมือการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา 
และเพ่ิมเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาไดหรือไม คณะกรรมการหลักสูตรไดทำทบทวนและรวบรายวิชา และแกไข
ตามขอเสนอแนะ 
                 6) ท่ีประชุมฯเสนอแนะ คำอธิบายรายวิชา ใหตรวจสอบการใชอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก – 
ใหญใหถูกตอง คณะกรรมการหลักสูตรไดทำทบทวนคำอธิบายรายวิชา และแกไขตามขอเสนอแนะ  
                 7) คำอธิบายรายวิชา รายวิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤต ใหทบทวนวาสามารถเพ่ิมเนื้อหา
คำอธิบายรายวิชาเก่ียวกับการใหคำปรึกษาตอเนื่องหลังจากภาวะวิกฤตไดหรือไม คณะกรรมการหลักสูตรได
ทำทบทวนการเพ่ิมเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤต และแกไขตามขอเสนอแนะ 
 มติท่ีประชุม ใหนำเสนอผลการแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลวฉบับสมบูรณ เสนอตอ
คณะกรรมการสภาวิชาการตรวจกอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 -นำหลักสูตรฯนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
 -คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ เสนอใหหลักสูตรมีเงินกองกลางสำหรับใชจายตางๆในหลักสูตร 
คณะกรรมการฯ โดยใหเก็บไวกับกรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 -  
 เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.  

นัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรท่ี 28 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ หองประชุมกลุมวิชาชีพครู 
ชั้น 4 อาคาร 30 
 

                                   
                                             (อาจารย ดร.ชลพร กองคำ)  
                                                                            ผูตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหลักสูตรฯสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

ครั้งท่ี 1/2562 
วันจันทรท่ี 28 เดือนมกราคม 2562 

ณ หองประชุมกลุมวิชาชีพครู ช้ัน 4 อาคาร 30 
ผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา สุทธิเนียม กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวูทิย รัตนพลแสนย กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย ดร.ชลพร กองคำ   กรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เริ่มเวลา 11.30 น. 
 
วาระท่ี  1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ผลการนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาตอสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 
    ท่ีประชุม  รับทราบ 
      
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม    

    รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2561 วันจันทร ท่ี 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 6 /2561 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     จากการนำเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาตอสภา
มหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) และใหขอสังเกต ดังนี้ 
                1) ขอสังเกตจากท่ีประชุมฯ ใหพิจารณาความสอดคลองชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เนื่องจากอาจารยสังกัดในคณะครุศาสตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการทบทวนตามระบบของ
มหาวิทยาลัย  
                2) ขอสังเกตจากท่ีประชุมฯ เรื่อง ตรวจสอบความถูกตองของคำศัพทภาษาอังกฤษในคำอธิบาย
รายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการตรวจสอบแกไขใหถูกตอง 
                3) ขอสังเกตจากท่ีประชุมฯ เรื่องตรวจสอบความสอดคลองของรายละเอียดในปรัชญากับ
รายวิชาของหลักสูตรในประเด็นการบำบัดรักษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการตรวจสอบ 
                4) ขอสังเกตจากท่ีประชุมฯ เรื่องตรวจสอบความถูกตองของงบประมาณรายจายในสัดสวน
ของคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการตรวจสอบและปรึกษา
ผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของของบัณฑิตวิทยาลัยคำนวณใหม  
 มติท่ีประชุม ใหนำเสนอผลการแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลวฉบับสมบูรณ เสนอตอ
คณะกรรมการสภาวิชาการตรวจกอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 
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วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
-ดำเนินการตรวจสอบทบทวนตามขอสังเกต เรียบรอยแลว ทำเลมหลักสูตรและนำไปขอเลขรหัส

หลักสูตร และสงให สกอ. ตรวจสอบในระบบ CHECO Online 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา -ไมมี- 
 มติท่ีประชุม -ไมมี- 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดรวมกันวางแผนการรับนักศึกษาในชองทางตางๆ การประสาน

กับบัณฑิตวิทยาลัย หรือกลุมเปาหมายโรงเรียนหรือบริษัท 
            -คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการเตรียมความพรอมในรายวิชา 

เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
นัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 เวลา 11.30 น. ณ หองประชุมกลุมวิชาชีพ

ครู ชั้น 4 อาคาร 30  

(อาจารย ดร.ชลพร กองคำ) 
ผูตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ฉ 

การกำหนดรหัสวิชาและขอมูลเกี่ยวกับจำนวนช่ัวโมงในการจัดกจิกรรมแตละวิชา 
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ภาคผนวก ช 

ขอบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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